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הקדמה

על כמותי מידע במרוכז להביא כקודמיו. נרעד. במספר 31 ה לישראל הסטטיסטי השנתון
הסדרות הרחב. ולציבור לחוקרים למנהלים. למתכננים.  כישראל והחברה הכלכלה האוכלוסייה,
מפעולות נתונים הפעם גם מובאים להן ובנוסף ,1979 לסוף ברובן מעודכנות שבשנתון השוטפות
העיקריות התופעות של רכשנתי סיכום לוח השנתון בתחילת מובא השנה גם מיוחדות. או חדשות

בשנתון. המשתמשים ציבור בקרב רבה להתעניינות זכה זה לוח במדינה.

במשרדי שנאסף כמידע גם שנסתייעו שבלשכה רבמדררים במחלקות הוכן לשנתון החומר
שונים. ממלכתיים ובמוסדות הממשלה

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

ירושלים. בע"מ, המקרר דפוס בידי היתה וההדפסה

נתונה  עברו בשנים מקובל שהיה במועד הופעתו שאיפשרו השנתון, במלאכת העושים לכל
ותודתה. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הערכת

סיקרון משה ד"ר
הממשלתי הסטטיסטיקן תשמ"א ירושלים,
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485 תעופה .141 י"ח/ו
487 ותקשורת דואר י"ח/1715,
489 כבישים י"ח/2018.
492 מנועיים רכב כלי י"ח/2321.
494 לאעירוניים בכבישים תנועה י"ח/2724.
498 דרכים תאונות י"ח/3028.
501 נהגים י"ח/3331.

וביטוח בנקים יט.
503 מבוא
506 בנקים י"ט/51.
512 ביטוח חברות י"ט/116.
520 שריפות י"ט/2ו13.
522 גמל קופות י"ט/4ו16.

עמוד לוח

254 .. בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי י/1514.
256 הדרים בגידול ותשומה תפוקה מדדי י/1716.
258 מלון בבתי תשומה מחירי י/18.
259 כאוטובוסים תשומה מחירי י/2019.

חיים רמת יא.
261 מבוא
267 .. 1975/76 הוצאותהמשפחה סקר י"א/41.
274 הכנסות י"א/105.
278 המזונות מאזן י"א/311ו.
282 דיור י"א/2314.
292 בניקיימא מוצרים על בעלות י"א/24.

ושכר עבודה יב.
294 מבוא
300 אדם כוח סקרי י"כ/241.
300 האזרחי העבודה כוח י"ב/51.
310 העבודה בכוח נשים י''ב/76.
312 העבודה בכוח לאיהודים י"ב/98.
314 ושכירים מועסקים י"ב/1910.
332 חלקית עבודה .20 י"ב
334 ועבודה לימודים י"ב/21.
335 מועסקים בלתי י"ב/2322.
337 השנתי העבודה כוח י"ב/24.
338 וממשכורת משכר הכנסה י"כ/25.

דיווחים פי על ותעסוקה שכר י"ב/2826.
339 לאומי לביטוח למוסד
344 רשומה אבטלה י"כ/3329.
348 והשבתות שביתות י"ב/3534.
350 יוקר תוספת י"ב/36.

חקלאות יג.
353 מבוא
356 מפתח נתוני י"ג/ו.
362 ויבולים שטח י"ג/52.
366 מועסקים י"ג/6.
367 ושיווק ייצור י"ג/127.
378 מחקלאות הכנסה י"ג/2013.
387 הון מלאי י"ג/21. י
388 ייצור אמצעי י"ג/2622.

תעשייה יד.
391 מבוא
395 וכספיים פיסיים נתונים י"ד/31.
397 תעשייה מדדי י"ד/74.
408 והמלאכה התעשייה סקרי י"ד/128.
416 תעשייה מוצרי י"ד/13.
420 בתעשייה מים צריכת י"ד/14.
422 י"ד/15.חשמל

י



עמוד לוח

בריאות כד.
632 מבוא
635 לבריאות לאומית הוצאה כ"ד/41.
638 אשפוז כ"ד/105.
643 מונעת רפואה כ"ד/1311.
645 בריאות בשירותי שימושים כ"ד/1714.

וסעד רווחה כה.
649 מבוא
652 לאומי ביטוח ,4 כ"ה/1
656 סעד כ"ה/95.

ובידור תרבות כו.
661 מבוא
662 מוסיאונים כ"ו/1.
662 קולנוע בתי כ"ו/42.

בטלויזיה וצפייה לרדיו האןנה כ"ו/75.
664 ובילוי קריאה והרגלי
670 ועיתונים ספרים כ"ו/98.

המוחזקים השטחים כז.
672 מבוא
677 אוכלוסייה כ"ז/ו3.
679 לידות כ"ן/54.
6'80 לאומית והוצאה הכנסה כ"ז/96.
684 התשלומים מאזן כ"ז/10.
685 חוץ סחר כ"ז/11.
686 מחירים כ"ז/2ו.
687 מזונות צריכת כ"ז/13.
688 דיור תנאי כ"ז/14.
689 בית ציוד כ"ז/5ו,
690 ושכר עבודה כ"ז/2216.
701 חקלאות כ"ז/2623.
704 תעשייה כ"ז/2927.
708 בנייה כ"ז/3330.
712 מלון בתי כ"ז/34.
713 כ"ז/3635.תחבורה
715 מקומיות רשויות כ"ז/3837.
717 משפטים כ"ז/39.
718 חינוך כ"ז/4140.
719 בריאות שירותי כ"ז/42,

עמוד לוח

מקומיות ורשויות ממשלה כ.
529 מבוא
532 והכנסת בחירות כ/51.
537 האוצר של והתחייבויות זכויות כ/96.
540 הממשלה והוצאות הכנסות כ/1310.
546 המדינה עובדי כ/4ו16.
549 המקומיות הרשויות כספי כ/1917.

השיפוט מערכת בא.
554 מבוא
556 משפטית סטטיסטיקה כ"א/51.
563 פלילית סטטיסטיקה כ"א/136. 

569 שונות כ"א/714ו. י*

והשכלה חינוך בב.
571 מבוא
578 השכלה כ"ב/31.
581 לחינוך הלאומית ההוצאה כ"ב/64,
584 ותלמידים הוראה משרוח ספר, בתי כ"ב/97.
588 חינוך. כמוסדות ביקור שיעורי כ"ב/1410.

ספר בבתי ותלמידים כיתות כ"ב/2215.
592 החינוך במערכת

במערכת הספר בבתי הוראה כוחות כ"ב/23.
598 החינוך
599 עלתיכון בחינוך תלמידים כ"כ/524ב.
601 וסטודנטים אוניברסיטאות כ"ב/3526.
611 מבוגרים חינוך כ"ב/3736.

ופיתוח מחקר בג.
613 מבוא
617 למו"פ הלאומית ההוצאה כ"ג/ו,
618 ,.., באוניברסיטאות למו"פ הוצאות כ"ג/42.
621 מחקר מכוני סקר כ''ג/5,

העוסקים תעשייה מפעלי סקר כ"ג/76.
622 במו"פ
625 פטנטים כ"ג/8.
626 אלקטרוניים מחשכים כ"ג/129.
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הלשכה פרסומי

מס' לישראל, הסטטיסטי השנתון לפרקי במבואות הופיעו לתקופונים) (פרט הפרסומים של מפורטות רשימות .

ומחיר היקף התוכן, תמצית המכיל ,1980 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה פרסומי קטלוג העניין. לפי ,197526

דורש. לכל חינם מופץ הלשכה, פרסומי של

הלשכה. מפרסומי אחר ככל מופיעה נבחרים פרסומים של מעודכנת רשימה

הבאות: בסדרות מופיעיס הלשכה פרסומי

לישראל סטטיסטי שנתון א.

סטטיסטיים נתונים מבחר  בישראל החברה ב.

ורבעונים. ירחונים ג.

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

מחירים של לסטטיסטיקה ירחון 
יבוא כרכיס, בשני חצישנתיים סיכומים לכך, נוסף חוץ: סחר של לסטטיסטיקה רבעון 

סחורות. לפי וארצות ארצות לפי סחורות מפורטות שבהם ויצוא,

הארחה ולשירותי לתיירות סטטיסטי רבעון 
חקלאית לסטטיסטיקה רבעון 

תחבורה של לסטטיסטיקה רבעון 
המוחזקים לשטחים סטטיסטי רבעון 

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

מיוחדים: פרסומים ד.

או הלשכה ידי על שבוצעו ואחרים חדפעמיים מחקרים שנתיים, סקרים של תוצאות מופיעות זו כסידרה

חוברות כ640 זו בפדרה הופיעו כה ער אחרימ. מוסדות עם בשיתוף

כרכים. 42 הופיעו  1961 והדיור האוכלוסין מפקד ה.

כרכים. 7 הופיעו  ירושלים) ובמזרח המוחזקים (בשטחים 1967 והדיור האוכלוסין מפקד ו.

כרכיס. 16 הופיעו כה עד  1972 והדיור האוכלוסין מפקד ז.
יג



כרכים. 13 הופיעו  1965 והמלאכה התעשייה מפקד ח.

כרכים. 7 הופיעי  תשל"א החקלאות מפקד ט.

טכגיימ. פרסומימ י.

ענפי של טיווגים סקרים. עריכת של שיטות תיאור המכילים מתודולוגיים פרסומים מופיעים זו בסידרה
ורשימות (39 (מס' סטטיסטיות בסדרות ומגמה עונתיות ניתוח .(38 (מכו' היד משלחי .(46 (מס' הכלכלה

חוכרות. 48 זו בסדרה הופיעו כה עד וכד'. יישובימ

לסטטיסטיקה: הציבורית המועצה בייומת פרסומים
.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



העניינים מפתח

נתונים מופיעים שבהם הלוחות את למצוא הקורא על להקל היא המפתח מטרת
או לוחות במספר נמצאים המבוקשים הנתונים כאשר כעיקר מסוים, נושא עכור סטטיסטיים
(עמי העניינים" ל''תוכן בנוסף הקורא לעזרת איפוא בא המפתח השנתון. של שונים בפרקים

המשק. ענפי לפי כעיקר שלמים, תחומם לפי מסודרים הנושאים שבו ט)
הערכים שמות של פירוט ובתוכם הערכים שמות של א"ב סדר לפי מסודר המפתח
לוחות. במספר מופיעים אלה כאשר משניים לערכים מפורט הערך כלל בדרך המשניים.

הידיעה. ה' בלי השם לפי מופיעים הידיעה בד.' הפותחים הערכים שמות
ומספר הפרק אות ידי על בשנתון מופיע הוא שבו המקום מסומן במפתח ערך כל שם ליד

חוץ). סחר  ח' בפרק 8 לוח פירושו  "8/n" (כגון: הפרק בתוך הלוח
התעשייה, "משרד דת", "שירותי (כגון: אחת ממילה מיותר המורכבים הערכים שמות
(כגון: אותם לחפש עשוי הקורא שלפיה בצורה, כלל בדרך מנוסחים וכרי) והתיירות" המסחר
הערך, שם יד על ניתן הערך ביאור המשרד''). ותיירות, מסחר "תעשייה, שירותים", "דת,
הערך בפירוט רק מופיעים מחירים, למדדי פרט מדדים, משקי". סקטור "לאיהודים, כגון:

אליו. מתייחסים שהם
ולא כולו המקובץ לערך מתייחסים הנתונים שבהם מקובצים, ערכים של מרכיבים
וחוות". "מוסדות ראה "חוות", כגון. המקובץ, לערך רמיזה עם מופיעים בנפרד למרכיביו
כגון: המקובץ, לערך רמיזה גם אותוערך בסוף ניתנת בנפרד, ערך לאותו נתונים גס יש כאשר

ובידור". תרבות גם: "ראה  "בידור" הערך בסוף

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

אלה וכד'. מקובצים משנה ענפי מפלגות, יד, משלחי מחלות, של מפורטים שמות 
יש כן אם אלא "מפלגות", יד", "משלחי "מחלות", כגון. כולל, שם תחת כמפתח מופיעים

אחד. מלוח כיותר נתונים בעבורם
תחת כלל, בדרך מופיעים, אלה וכד'. מוצרים גידולים, סחורות, של מפורטים שמות 
 "חקלאות סחורות"; סוגי  "יבוא כגון: אליו, מתייחסים שהם הערך בפירוט כולל שם
כולל שם תחת או מוצרים", "תעשייה, או ייצור'',  "תעשייה ייצור"; מעובד, שטח יכולים,
וכד'. בניקיימא" צריכה "מוצרי "מקשה", ''פירות'', "ירקות", כגון: המוצרים קבוצת של
הנ"ל. לקבוצות מחוץ או אחד, מלוח ביותר נתונים בעבורם יש כאשר מפורטים אלה שמות
הערך בפירוט מופיעות אלה וכד'. לידה יבשת גיל, מין, כגון: (תכונות) מיון בחינות 

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

טו



לוח
35 כב/ו3. הרשמה מועמדים.
כב/נ3 תארים מקבלי
כב/34 אקדמי סגל
35 ,3026 כב/2, תלמידים
כב/14 למידה שיעורי

אקדמיים מוסדות : גם ראה
יח/ו27.25.2 תחכורה וקטנועים, אופנועים
יח/22 ייצור ושנת גיל
יח/31 לנהוג מורשים
כז/36 המוחזקים בשטחים בתאונות מעורבים
כז/35 המוחזקים בשטחים

המדינה אוצר
7 כ/6, והתחייבויות זכויות

הממשלה משרדי ראה: משרד האוצר,
אורז

1 יא/ו המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

אורחים
יז/53 מלון בבתי
כז/34 ושומרון ביהודה מלון בבתי
ג/34 חיים אורך

אחיות
כ/15 מדינה עובדות
כד/נ1 ובילד באם לטיפול בתחנות

אחסנה
יח/9 בנמלים פדיון
יח/2 עבודה והוצאות שכר שכירים.

ותקשורת אחסנה תחבורה. : גם ראה

חוב איגרות
ט/9.8.5 בבורסה
יט/5 בנקים של
1 יט/ו נוכריות ביטוח חברות השקעות
יט/10 ישראליות ביטוח חברות נכסי
ט/9 תשואה

והפיתוח העצמאות מלוה איגרות
ז/5 .י הממשלה חובות

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

ילדים אימוץ
כא/4 משפט בבתי עניינים

נושא לפי וגם מחירים מדדי ראה: אינדקס
חייס כעלי .■ ראה חי אינוונטר

אלמנים/נות
ג/23 לידה יבשת
ג/5ו נישאים
ה/8.4 בכוח ועולים עולים

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

גופרתי אמון
יד/13 ייצור
יג/25 בחקלאות צריכה

אמוניה
יד/3ו ייצור
יג/25 בחקלאות צריכה

לוח
א

פירות ראה: אבוקדו
מקשה ראה: אבטיחים

יב/3329 רשומה אבטלה
כה/4 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות
כה/3 אבטלה דמי משלמים שבעבורם ימים

שיתופיות אגודות
יב/8ו קואופרטיבים חברי
יח/5 אוטובוסים בתחבורה,
יד/9 בתעשייה

לאשראי שיתופיות אגודות
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי

שדה גידולי ראה: (בוטנים) אדמה אגוזי
פירות ראה: (פקן) אגוזים

פירות ראה: אגסים
אגרות

כז/38,37 המוחזקים השטחים בערי הכנסות

יתנו ייצור אוטובוסים,
יח/25.21,6,5,1 תחבורה אוטובוסים,
יח/22 ייצור ושנת גיל
20 ,19 י/1. מדד תשומה. מחירי
יח/ו3 דרכים בתאונות מעורבים
כז/6נ המוחזקים כשטחים דרכים בתאונות מעורבים
25 ,5 יח/ קילומטראז'
ב/331 אוכלוסייה
בור טבעי אזור
ב/23 לידה ארץ
ב/138 "שוב גודל
29 ,26 ,22 .2018 ב/15, גיל
26 ב/21, דת
כב/31 השכלה
ב/0ו ארגונית השתייכות
ב/44ו גיאוגרפית חלוקה
29 ,28 ב/22.21, לידה יבשת
16 ,15 ,11 .6 ב/4. מחוז
2220 ב/18, מין
ב/12 מוניציפאלי מעמד
ב/20 משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
ב/3327 בית משקי
16 ,15 .11 ,7.6 ב/4. נפה
14 ב/119. יישוב צורת
ב/6 צפיפות
3128 .2118.15,14.129 ,7,4 ,2 ב/ו, . אוכלוסייה קבוצת
כב/2.1 ב/30: לימוד שנות
28.22 ב/21, עלייה תקופת

יהודים ראה: יהודית אוכלוסייה
לאיהודיס ראה: לאיהודית אוכלוסייה

ב/107.4;כז/ו3 המוחזקים בשטחים אוכלוסייה
אולפנים

ה/15 בכוח ועולים עולים מגורי
כב/36 לעברית

אוניברסיטאות
כב/5 לחינוך לאומית הוצאה
כג/41 ולפיתוח למחקר הוצאה

טז



לוח
בידור

בו/7.6 לבית מחוץ בילוי
ו/5 לצריכה הוצאה
ן/4 פרטית לצריכה הוצאה
י/4 מדד לצרכן. מחירים

ובידור תרבות גם: ראה

ותיעול ביוב
כז/38 המוחזקים השטחים בערי הוצאות
טז/19 צינורות הנחת

ביטוח
יט/8 ורווח הוצאות הכנסות;
יט/116 ביטוח חברות
4 י/3, מדד לצרכן. מחירים
20 י/19. מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/18 מדד מלון. בבתי תשומה מחירי
10 כג/9. אלקטרוניים מחשבים 

כה/4 מילואים שירות
וביטוח בנקים גם: ראה

כד/6ן בריאות ביטוח
כה/41 לאומי ביטוח
כ/12 ,. הממשלה הוצאות
ן כ/ן מלוותלממשלה
ו/9 תשלומים

הממשלה משרדי ראה: המשרד ביטחון,
טו/191 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/4ו עבודה והוצאות למעשה עבודה ימי
20 ,19 ,13.10 יב/9. מועסקים
כז/20,19 .ל. המוחזקים בשטחים מועסקים
10 כג/9. אלקטרוניים מחשכים
יכ/9ו מעבודתם נעדרים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
טז/4ו ;28 ,27 ,20 ,12 יב/0ו, שכירים
כז/20 המוחזקים בשטחים שכירים
כז/22 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
טז/5ו ;28 יב/27. שכר
כז/22 בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כז/22.20 המוחזקים בשטחים שכר
יכ/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/3ן תפוקה  תשומה

הממשלה משרדי ראה: משרד ושיכון, בינוי
ביצים

ו/6 לצריכה הוצאה
14 כז/13. המוחזקים בשטחים לתצרוכת בית משק הוצאת
יג/20 הלול ענף חשבון
20 יג/108. יא/11: ייצור
כ!/23 המוחזקים בשטחים ייצור
10 יג/ו. :1 יא/ו יצוא
131 יא/ן : המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן. מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/15 מדד תפוקה. מחירי
כז/3ו המוחזקים בשטחים צריכה

בלו
ו כ/ו הממשלה הכנסות

מועסקים מובטלים; ראה: מועסקים בלתי

לוח
ט/31 תשלום אמצעי

אניות
יח/7 אניות מהחכרת פדיון
יח/8 הסוחר צי
8.1/rv תפוסה

ימית הובלה גם: ראה
טו/ו6 ומים אנרגיה
11 כא/10. אסירים

שדה גידולי ראה: אפונה
אפרוחים

9 יג/8. 'יציר
:פירות ראה אפרסמון
פירות אפרסקיםויאה:

אקדמאים
31 יב/30. : אבטלה
נ/15 מדינה עובדי
ה/10 עובדים בכוח. ועולים עולים
20 .19 יב/715ו. העבודההאזרחי לכוח שייכים  

אקדמיים תארים גם: ראה

א/62 אקלים
והובלה כלים חומרים, אריזה,

16 יג/14. החקלאות ידי על קנויות תשומות
אשכוליותראה:פריהדר

גופרתי אשלגן
יד/13 'יציר
יג/25 בחקלאות צריכה

אשפוז
כד/4 חולים בבתי אשפת ליום הוצאה
כד/15 לאשפת המתנה
כד/8 מיטה סוג
כז/42 המוחזקים כשטחים

אשראי
ז/3 התשלומים במאזן
יט/5,4.2.1 הבנקים נכסי
4 ט/3. וכספיים בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור
כ/11 סובסידיות

הדר פרי ראה: אתרוגים

כ
בווים

1 כ/7ו אוכלוסייה
ג/6 ופטירות חי לידות
ג/8 ומתגרשים נישאים

בדים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/7 מדד ושכירים. פדיון "צור,

בודדים
22,21 .18 .17 ב/28ו3;יא/15.7.2. בית משקי
8 ה/7. עולים

שדה גידולי ראה: בוטנים
ערך לניירות בורסה

ערך ניידות מניות: חוב: איגרות ראה:

כב/22 כגרות בחינות



לוח
11 יט/0ו. : ביטוח חכרות פיקדונות
ט/2 בבנקים הציבור של עו"ש פיקדונות

לאשראי שיתופיות אגודות .■ גם ראד,

יט/ו6ו וביטוח בנקים
ט/6 בבורסה רשומות חוב איגרות
ט/7 בבורסה רשומות מניות

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

מסחריים בנקים
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
יט/ו חוץ במטבע ופיקדונות נכסים
ט/9 בבורסה הרשומות למניות תשואה

למשכנתאות בנקים
ט/4 לציבור אשראי
יט/5 : והתחייבויות נכסים
ט/9 בבורסה הרשומות למניות תשואה

חיים בעלי
יא/12 ליום לנפש חלבון
ח/4 יבוא
יג/07ו ,יצןך
כז/23 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/10 ח/4; יצוא
21 י" הון מלאי
22 ,9 יג/8. ולאיהודי יהודי במשק

ליום לנפש שומן
מטבחיים בבתי שחיטה

מוצרים חיים, בעלי

א/12
יג/2ו

ח/4 , יבוא
13 יג/07ו. ייצור
ח/4;יג/10 ,צוא
י/4 מדד לצרכן. מחירים
15 ,14/' מדד בחקלאות. ותשומה תפוקה מחירי
י/4' תפוקה  תשומה

ירקות ראה: בצל
בקר

יג/108 ייצור
יג/22 ולאיהודי יהודי במשק
יג/12 מטבחיים בבתי שחיטה
א/6 . ברד.

ברזל
ח/4 ויצוא יבוא
י/9 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

כד/171 בריאות
15 כד/05ו. אשפת
כד/16 ביטוח
כד/41 לאומית הוצאה
כג/53 ולפיתוח למחקר הוצאה
י/5 פרטית לצריכה הוצאה
3 יא/2, בית משק הוצאת
יב/0ו ושכירים מועסקים
4 י/3. מדד לצרכן. מחירים
כז/2ו המוחזקים בשטחים מדד לצרכן. מחירים
כד/1311 מונעת רפואה
כז/42 המוחזקים בשטחים
יב/27 . ושכר שכירים

המשרד בריאות,
13 כד/2ו. וכילד באם לטיפול תחנות

לוח
ירקות ראה; במיה

בנדן
יח/27 מוניות בשימוש
יח/ו27.2 משאיות בשימוש
טז/ו14 בנייה
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
יב/31 עבודה דורשי
10 .8,6 ,4 טז/2. רירוו1
יב/32 לעבודה והפניות הזמנות
כב/37 מקצועית והשתלמות הכשרה
ר'8 מקומית גולמית השקעה
6 טז/2. חדרים:
טז/5.1 ייעןך
יב/0נ . מובטלים!
15 י/14. מדד בחקלאות. תשומה מחירי
טז/9 . בנייה משך
כז/3330 בשטחים.המוחזקים
י/14 י. תשומהתפוקה

בינוי גם: ראה
טז/13.12.8,31 למגורים בנייה
טז/2 .■ דירות
טז/נו .■ למ"ר הבונים של הוצאה
1 טז/ו2.1 ו/8: מקומית גולמית השקעה
6 טז/2. ■ חדרים
טז/13 ;9 י/8.1. מדד תשומה, מחירי
טז/8 בנייה משך
13,12 .8 טז/3, פרטית
12,8,6 טז/3. ציבורית
כז/30 המוחזקים בשטחים
י/14 תשומהתפוקה

פרטית בנייה
13 טז/2,8ו, מגורים בנייני
10 ,8.6 טז/4, דירוח
13/70 למ"ד הבונים של הוצאה
טז/2ו ■■ מקומית גולמית השקעה
טז/6 חדרים
טז/3 ייעוד
כז/33,30 המוחזקים בשטחים

ציבורית בנייה
טז/12.9,8 מגורים בנייני
10 ,8 .6 טז/4. רירןת
טז/6 חדתם'"!""."""!!"
טז/2ו מקומית גולמית השקעה
טז/3 ^וד
טז/7 :.: בנייה'!!!!!!!!!!!! סוג
כז/30 המוחזקים בשטחים

ציבור בנייני
טז/5,1 בנ,,ה
כ/12 הממשלה הוצאות

:פירות ראה בננות

ישראל בנק
'ט/' התחייבויות
כ/7 ,.■ האוצר של מזומנים
ז/4;יט/ו נכסים
4 יט/2. בנקאיים מוסדות נכסי
ז/4 פיקדונות
ז/4;יט/ו5 : בנקים
ט/נ לציבור אשראי
י כ/1 לממשלה מלוות
כ/8ו המקומיות לרשויות מלוות

יח



לוח
נב/7 החינוך במערכת
21 .1311 כב/8. גל. הוראה משרות
כז/ו4 המוחזקים בשטחים
20 כב/1916,8, תלמידים

4 בו/נ. קולנוע בתי
כו/7.6 ביקורים
כו/3 לכרט?ס ומחיר פדיון
נו/2 .. סרטים יבוא

ג
גבינות

13/1' "צוי
י/7 קמעוניים מחירים

גויבותראה:פירות

מוצרי וסלסטיק, גומי
ח/4 יביא
נ1 יד/7. "צור
ח/7.4 יצוא

תעשייה ומוצריהם, ופלסטיק גומי
יד/נו "ציי
יד/14 : מים צריכת

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, .. גם ראה
גז

טו/2 בסיסית אנרגיה

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

יג/107 "ציי
כז/23 המוחזקים בשטחים ייצור
10 יג/1, יצוא
15 י/14, מדד ותשומה, תפוקה מחירי
2 ur מעובד שטח
ן/14 תשומהתפוקה

ג/1715.8.7.4.1 : גירושין
מתגרשים גם; ראה

תקציביים גירעונות
,, כ/10 הממשלה של
כ>17 המקומיות הרשויות של

ח/, מסחרי גירעון
כז/ן, י. המוחזקים בשטחים
כה/3 גמלאות
כה/3 בעבודה פגיעה דמי
כ/12 הממשלה הוצאות
כה/3 לידה ודמי לידה מענקי
כה/75 הסעד לשכות ע"י הנתמכות למשפחות
כה/3 ...""!! נכית

כב/0| יליים "י
כב/64 לאומית הוצאה
כז/ן4 המוחזקים בשטחים
21 .19 .10 כב/9, תלמידים

גרושים/ות
ג/23 לאימהות חי ולידות לידה ■בשת
5'ו !"ג/9. נישאים
8 ה/4 בכוח ועולים עולים

גירושין גם ראה:

לוח
. הממשלה משרדי גם; ראה

דגים בריכות
יג/1י2 הון מלאי
יג/ו מעובד שטח

בשר
ו/6 לצריכה התיאה
ח/4:יא/1ו יבוא
יג/18 יא/11; ייצור
כו/23 המוחוקיס בשטחים ייצור
יג/0ו ;1 יא/ו ח/4: יצוא
יא/1311 המזונות במאזן
י/4 מדד לצרכן. מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/5ן מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
יד/7 1 עיבוד
כז/13 המוחזקים בשטחים צריכה

מוצרים חיים, בעלי : גם ראה

בד בתי
כז/26 ושומרון ביהודה

דין בתי
כא/5.3,2 עניינים
גא/16 ודיינים שופטים

חולים בתי
7 כד/5. בעלית
2 כד/1, לאומית הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
כד/6 שנתקבלו חולים
כד/10 ופטירות לידות
42 יכז/4, המוחזקים בשטחים לידות
8 כד/7, מיטות
כד/85 סוג

בריאות: גם: ראה

מגורים בתי
ו/0ו נקי מקומי ותוצר לאומית הננסה
טז/2ו ;8 ו/7, מקומית גולמית השקעה
טז/8 בנייה משך
טז/9 קימות
י/11 שכר ,

:דיור גם ראה

ולגננות למורים מדרש בתי
כב/25 עבודה יחידות
כז/ו4 המוחזקים כשטחים
25.20 .19 כב/9. תלמידים

מטבחיים בווי
יג/12 חיים בעלי שחיטת

יז/5.3 מלון בחי
כז/34 , ושומרון כיהודה
8ן י/1. מדד תשומה, מחירי

משפט בתי
כא/5 טיפול משך
5 .4 .2 כא/ו. עניינים
כז/39 המוחזקים בשטחים עניינום
כא/16 ודיינים שופטים

ספר בתי
6 כב/5 לאומית הוצאה
כב/20 '2 טיפוח טעוני
כב/3י עבודה יחידות
כב/15 "11 נתות
כב/23 מוייס

יט



לוח
טז/8 בנייה משך
ה/5ו בכוח ועולים עולים
יא/22 בדירה שהות
כז/33.32 המוחזקים בשטחים
22 יא/ו2. בשכירות
י/3 לצרכן מחירים מדד דירה. שכר
יט/3ו משייפות ונזק שריפות

דשנים ראה: חומרים דישון,
דלק

טו/2 בסיסית אנרגיה
ח/4 ■ יבוא מינרלי, דלק
כז/37 ושומרון יהודה ערי הכנסות
20 י/19, מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

כה/3 אבטלה דמי
כה/4 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות

כה/3 .■ לידה דמי
כה/3 מזונות דמי
12.1 טז/ו יא/22.21; מפתח דמי
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/5 מפתח דמי במחירי שינוי
כה/3 בעבודה פגיעה דמי

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

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

כיתה דרגת
כיתות ראה:

דרוזים
26 ב/ו2, אוכלוסייה
כא/3 דין בית
ג/0ו ב/26: גיל
ג/4 גירושין
ג/25 חי לידות
ג/4 וסטירות מת לידות
26;ג/0ו ב/ו2, מין
10 ג/4, נישואין
ג/21 ". פריון
ג/4 טבעי ריבוי
ג/9ו שיעורים האוכלוסייה. תחלופת
21 כב/13. תלמידים

2624 .2018. 1/rr דרכים
2018 .1/rr אורך
38 כו/37, המוח^^ השטחים ערי הוצאות
19 יח/8ו. החזקה
10 י/1. מדד בסלילה, תשומה מחירי

דשנים
ינ/19 עופות זבל
ח/4 ויצוא יבוא
יג/25 בחקלאות צריכה
14 יג/1. mxVpnn ידי על קנויות תשומות

דת
כא/3 דתיים דין בתי

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

לוח
גרעינים

יג/08ו חקלאי "צור

^ .* ,j/# גשמים

ד
יג/22 דבוריות

דבש
יג/08ו יא/11; ייצור
יג/10 ; 1 יא/1 יצוא
1 יא/ו המזונות במאזן
15/' מדד תפוקה, מחירי

דגים
ו/6 לצריכה הוצאה
ח/4;יא/וו יבוא
יג/107 יא/11; ייצור
כז/נ2 המוחזקים בשטחים ייצור
ח/4;יא/ו1;יג/10 יצוא
נו י יא/ו המזונות במאזן
יי'7 קמעוניים מחירים
י/5ו מדד תפוקה, מחירי
כז/3ו המוחזקים בשטחים צריכה
יג/10 לתעשייה

ומוצריהם דגנים
י/6 לצריכה הוצאה
ו יא/ו ח/4; ויצוא יבוא
ו יא" ייצור
131 יא/ו המזונות במאזן
'/נ מדד לצרכן, מחירים
כז/3ו המוחזקים בשטחים צריכה

שדה גידולי : גם ראה

16 יח/5ו, שירותים דואר,
3/' מדד לצרכן, מחירים

תקשורת גם: ראה
ודיג "עור חקלאות. דגים: בריכות דגים: ראה: דיג

יא/6ו23 דיןף
5 An פרטית לצריכה הוצאה
יא/31 בית משק הוצאת
ו/ל מקומית גולמית השקעה
4 י/3, מדד לצרכן. מחירים
ה/15 בכוח ולעולים לעולים
יא/4ו6ו צפיפות
כז/4ו המוחזקים בשטחים צפיפות
כז/3 המוחזקים בשטחים

מועסקים  ודיג ייעור חקלאות. : ראה דייגים
דיינים

כא/6ו רבניים דין בבתי
כ/5ו.6ו המדינה עובדי דירוג

דירות
10 .8 .6 טז/4. פרטית בבנייה
86 טז/4. ציבורית בבנייה
;יא/ו22.2 ה/5ו בבעלות
יא/ו3 בית משק הוצאת
כז/2ו המוחזקים בשטחים לצרכן מחירים מדד החזקה.
10 .6 טז/2. חדרים
טז/0ו מכורות ולא חדשות
*< י/5> מחירים
י/3 מדד לצרכן. מחירים



לוח
מעבודה היעדרות

יב/9ן חופשות
24 .19 יב/ו. מועסקים
יב/35,34 והשבתות שביתות
/4.,/, לאומית והוצאה הכנסה
כז/7.6 המוחזקים בשטחים

יכ/25 מדד ומשכורת, משכר הכנסה
מקצועית והשתלמות הכשרה

ככ/37 בקורסים לומדים

מוצרים הלבשה,
^ יא/2 לתצרוכת בית משק הוצאת
ח/4 .".."." יביא
ח/7.4 יצוא
4 ir מדד לצרכן, מחירים
7 כג/6' ופיתוח ynn

משנה ענפי  ראשיים ענפיס תעשייה. גם: ראה

הלוואות
כ/6 האיצי
יט/5 בנקים
ז/4 לזיים
11 יט/0ו. ביטוח חברות
4 ד/11 התשלומים במאון
ט/5 בנקאיים מוסדות
כ/12.8 הממשלה
כ/ן, לממשלה חוץ ממקורות

מלוות גם: ראה
שכר הלנת

יב/35 ולהשבתות לשביתות סיבה

וטכנאים הנדסאים
כב/37 מקצועית והשתלמות הכשרה
כ/5ו מדינה עובדי
ה/10 עילים
כג/7 ובפיתוח במחקר עוסקים

ה:דסה
כנ/ן למו"פ הוצאה
כנ/5 מחקר במכוני למו"פ הוצאה
כב/27 באוניברסיטאות לימודים

ואדריכלות הנדסה
4 כג/3 ולפיתוח למחקר הוצאות
3 כב/ו מועמדים
כב/27 אקדמיים תארים

מוצרים הנעלה,
יא/3.2 לתצרוכת בית משק הוצאת
4/n ויצוא יביא
4 י/נ. מדד לצרכן. מחירים
יז/6 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

תעשייה ומוצריו. עור גם: ראה

הפרתם עבודה, הסכמי
יב/35 והשבחות לשביתות סיבה

הממשלה הענקות
ב/12 מחירים ולייצוב היצוא לעידוד

לעבודה הפנייה
יב/32 העבודה לשכות דרך

הרשעות

כא/6 פליליים במשפטים
35 יב/4נ. השבתות

לוח

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

מלון בתי גם: ראה
ד/ו5ו תנועות הגירה,
ב/17,16.2 מ<וז1
ב/17.16 יהודים פנימית.

חומרים וחיטוי, הדברה
יד/7 יג/26. הצומח להגנת
15 יג/14. החקלאות ידי על קנויות תשומות

הדסה
ר גד/5, חולים בתי
נד/11 ובילד באם לטיפול חחנות

הדר פרי ראה: הדרים

הובלה
י/9 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי
יג/4ן החקלאות ידי על קנויות תשומות
יח/1411.2,1 אוירית הובלה

תעופה גם: ראה

יח/8.7.1 ימית הובלה
7 יון/3. פדיו!
ך יח/3, עבודה והוצאות שכירים
יח^ שבי
10 יח/1, אניותומטענים תנועת
10 8;יח/ו. ד/2. נוסעים תנועת

אוניות .. גם ראה
רגל הולכי

יוו/29 דרכים בתאונות נפגעים
כז/35 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות נפגעים

לאומית הוצאה
ו/5 ציבורית לצריכה
כד/41 לבריאות
כב/64 לחינוך
6.m י. פרטית לצריכה
כז/86 המוחזקים בשטחים פרטית לצריכה

לאומית והוצאה הכנסה גם; ראה
עבודה הוצאות

יח/5.3 באוטובוסים
,חי/2 באחסנה
14 טז/3ו. בבינוי
יח/2 אוירית בהובלה
יח/7.3 ימית בהובלה
נג/6 ולפיתוח למחקר
9 יח/3. בנמלים
4 יח/3, ברככת
5ן יח/3, דואר בשירותי
,ח/2 בתחבורה
n יח/3, בתעופה
יח/5( בתקשורת

הוראה
כב/23 החינוך במערכת משרות
כ/5ן מדינה עובדי

הוראה ומשרות מורים גס: ראה
עובדים הזמנות

יכ/32 העבודה לשכות דרך

בא



לוח
תעופה חכרות

יח/וו אוירית פעילות
יח/2ו עבודה תשומת
כ/ו הכנסת חברי

לישראל החשמל חכרת
טו/5 חשמל ואספקת ייצור

חדרים
6 טז/2. למגורים בבנייה
4 יז/3, מלון בבתי
כז/34 ושומרון ביהודה מלון בבתי
טז/0/ יא/7ו; בדירות
כז/3נ המוחזקים בשטחים
4 יז/3, מלון בבתי תפוסה
ז/5;כ/9,7.6 הממשלה חובות

וחוות מוסדות ראה; חוות

חוטים
ח/4 ויצוא יבוא
יר/13 ייצור

חולים
כז/42 המוחוקים בשטחים חולים בבתי
כד/9 נ0ש חולי
כד/7ו כרוניים
13 כד/2ו, . ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח
כד/6 חולים בבתי קבלות
בד/8 חולים בבתי שהייה

בניין חומרי
י/9 למגורים בבנייה הוצאות מדד
טו/13 בונים הוצאות

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

חקלאות גם: ראה

חופשות
יב/9ו מהעבודה זמנית היעדרות

כ/5 בכנסת שנתקבלו חוקים
חיטה

יא/11 ;10 ח/4. יבוא
יא/10 המלונות כמאלן

שדה גם:גידולי ראה
כב/ו37 והשכלה חינוך
3526 כב/14, אוניברסיטאות
כב/7 ספר בתי
כב'/64 לאומית הוצאה
כב/31 האוכלוסייה השכלת
25 כב/23, מורים של עבודה יחידות
37 כב/15. כיתות
יב/10 מועסקים
כב/25 החינוך במערכת מוסדות
כב/23 מורים
4 י/3. מדד לצרכן. מחירים
25 .23 ככ/8, הוראה משרות
41 כז/40. המוחזקים בשטחים
27 יב/10. שכירים
יב/27 שכר
35 .3024 כב/229. תלמידים

כב/37.36 מבוגרים חינוך
בכ/5 לאומית הוצאה

לוח
השכלה

כב/31 ומעלה 14 בני אוכלוסייה
ג/26 אימהות
יב/22 מועסקים בלתי
כד/7ו כרוניים תולים
יב/8 עבודה כוח
16 יב/5, מועסקים
יב/7 האזרחי העכורה בכוח רווקות לא נשים
כו/7.6 ועיתונים ספרים קוראי
23.10 .8 יא/4. ב/30; בית משק ראש
ככ/30 אוניברסיטאות תלמידי

מקומית גולמית השקעה
טו/11 בבינוי
טז/12 מגורים בבתי
כז/7 המוחזקים בשטחים
ו/ו3 לאומית הוצאה
8 ו/7. הנכסים וסיג כלכלית פעילות

השקעות
כ/6 האוצר
יט/1ו בישראל נוכריות ביטוח חברות
ט/7 להשקעות חברות

צעירים ובמטעים בייעור
כז/23 המוחזקים בשטחים
2 ז/ו, התשלומים במאזן
כג/6 ולפיתוח למחקר
כ/8.6 הממשלה
2 כד/1, בריאות בשירותי קבועים נכסים
כב/5,4 חינוך בשירותי קבועים נכסים

מקצועית השתלמות
כב/37 בקורסים לומדים

נ/47.4038 התאבדויות

ו

ויטמינים
יא/3ו ליום לנפש
ג/3836 מוות סיבת ויטמינים. חוסר

ז
ירוק זבל

יג/108 ייצור

זיתים
108 יג/ו, ייצור
כז/23 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/4 מעובד שטח
כו/26 המוחזקים בשטחים לתעשייה

ושאירים זקנה
כה/3 .י גמלאות מקבלי
כה/4 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות

ח
פירות חבושיסראה:

חברות
כא/4 משפט בבתי בירורים
כ/3ו הכנסה מס תקבולי
ו יט/6ו ביטוח חברות
כ/11 הממשלה הכנסות

וציבוריות פרטיות מניות חברות
יד/9 בתעשייה

כב



לוח
24 כז/11. המוחזקים מהשטחים יצוא
6 יג/ו. :10 יב/9. מועסקים
15 .14 י/ו, מדד ותשומת, תפוקה מחירי
10 כג/9. אלקטרוניים מחשבים
21 יג/ו. מלאיהון
ה/0ו עובדים בכוח. ועולים עולים
כו/9 ותקופונים עיתונים
יז/25 דשנים צריכת
16 יג/15. מים צריכת
2018 יג/4ו. מספוא צריכת
כ1/נ262 המוחזקים בשטחים
יג/15.5,1 מעובד שטח
יב/27,10 שכירים
יג/13 יב/27; שכר
יג/13,1 נקי מקומי תוצר
י/4 לצרכן המחירים מדד תוצרת.
ו/14 תשומהתפוקה
2018,15 .14 יג/ו, קניות תשומות

ודיג ייעור חקלאות,
ו/10 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
כ/8 הממשלה הוצאות
ו/8.7 מקומית גולמית השקעה
כ/10 הממשלה והלוואות השקעות
יג/6 :2119 .13 .10 יב/9. מועסקים
כז/8ו20 המוחזקים בשטחים מועסקים
כז/22 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
28 ,27 .20 יב/12,10. שכירים
21 כז/20, המוחזקים בשטחים שכירים
כז/22 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
28 ;יב/27. ך/// שכר
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כז/20 המוחזקים בשטחים שכר
יב/3ו ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/10 נקי מקומי תוצר
ו/13 תשומהתפוקה

לימודים חקלאות,
35 כב/33.2826:כב/0נ. אקדמיים תארים
כב/ו3;33 מועמדים
31 ,2826 כב/4ו, תלמידים

הממשלה משרדי ראה: המשרד חקלאות,
תעשייה ראה: חרושת

חשמל
כז/38.37 המוחזקים בשטחים הערים והוצאות הכנסות
ו/8,7 מקומית גולמית השקעה
2 טו/ו, ייצור
י/6ו מדד הדר. בפרי תשומה מחירי
5 טו/4. יד/5ו; צריכה
ו/14 חשומהתפוקה

ומים חשמל
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
יב/25 מדד עירוני. לשכיר משבר הכנסה
טז/11 ומים חשמל במפעלי מקומית גולמית השקעה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
20 ,19 ,13 .10 יב/9. מועסקים
י/4 מדד לצרכן. סחירים
20 י/9ו. מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
כג/10,9 אלקטרוניים מחשבים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
28 ,27.20 .12 יב/0ו. שכירים

לוח
ערבי חינוך

כב/7 ספר בתי
כב/9 משרות הוראה.
כב/10 כיחות
כב/23 מורים
כב/25.23.8 הוראה משרות
29 .25.24 .22 .21 .18 ,16 כב/13,9, תלמידים

ותרבות חינוך
ו/5 פרטית לצריכה הוצאה
19 כ/8ו, המקומיות הרשויות תקציב

הממשלה משרדי ראה; המשרד ותרבות, חינוך
כד/ו1 ילדים חיסון

חיסנון
ט/3 חיסכון מתוכניות אשראי
יא/3.2 בית למשק
ט/1 חיסכון בתוכניות הציבור פיקדונות
יט/5 מאושרות תוכניות

ומוצריו חלב
יג/10 מקומית לתעשייה אספקה
ו/6 לצריכה הוצאה
יד/14 יג/107.1; ;1 יא/ו ייצור
כז/23 המוחזקים בשטחים ייצור
131 יא/ו המזונות במאזן
4 י/3, מדד לצרכן. מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/8ו מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
י/15 מדד בחקלאות. תפוקה מחירי
כז/3ו המוחזקים בשטחים צריכה

החלב רפת גם: ואה
12.1 יא/ו ליום לנ5ש חלבון
כז/13 המוחזקים בשטחים

חילוף חלקי
ח/0ו לייצור תשומות יבוא
20 י/9ו. _ מדד באוטובוסים. תשומה מחירי

חמאה
יא/ו1;יד/3ו 'יצור
ו יא/ו המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

ווממות
יג/21 /7,7 מלאי

שדה גידולי ראה: חמניות
וחציבה כרייה ראה; חציבה

ירקות ראה: חצילים
יג/ו26 חקלאות
יג/2622 ייצור אמצעי
2 טו/ו. בחקלאות אנרגיה
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
5 טז/ו, לחקלאות מבנים בנייח
53 כג/ו. ולפיתוח למחקר הוצאות
20 יג/13 מחקלאות הכנסה
1 טו/ו במבנים מקומית גולמית השקעה
ח/0ו השקעה נכסי יבוא
ו כו/ו המוחזקים לשטחים יבוא
10 ח/8, לייצור תשומות יבוא
ינ/5ו7ו יבולים
יג/0ו ייעוד
20 .19 .127 ינ/ו. ושיווק ייצור
17.16 .11 .10 יג/ו, ;7.6 .4 ח/3. יצוא

כג
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ח/0ו ו/413ו. מסיס
כז/6 המוחזקים בשטחים מסים
3 .2/n מדדים וערך, מחיר נפח.

(סיט"ק). סחורות ח/1סוני .
2 י" ושירותים סחורות
כז/7 המוחזקים בשטחים ושירותים סחורות
כי/2 קולנוע סרטי
כז/" המוחזקים בשטחים
14 .13 ו/9. ליבוא תמיכות
י/13 תשומהתפוקה
ח/10 בלירות ליבואן לדולר תשלום

יבולים
יג/5ו17 בחקלאות
3227,2514 ב/ו129.7.5. אוכלוסייה יהודים,
ב/7 טבעי אזור
ב/2523 לידה px
29 ,2522 ,2018 ,15 .140 y,j
ב/2 מאזן הגירה.
l7 ■/6/J פנימית הגירה
ב/10 ארגונית השתייכות
29 .28 ב/ו252, לידה יבשת
16 .15.11 ב/4, מחוז
22 ב/2118, מין
ב/2' מוניציפאלי מעמד
ב/20 משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
ב/5 תקן ומרחקי כובד מרכזי
ב/3227 בית משקי
15 .15 .1 1 .7 ב/4, נפה
ב/3 ובישראל בעולם
31 .17 .14 ו. ב/9ו יישוב צורת
ב/2 טבעי ריבוי
16 .10 .9 .7 ב/4. המוחזקים בשטחים
28 ב/21. עלייה תקופת

יהלומים
יבוא
יצוא

יד/6>7 ייצור יהלומים,

108 ח/3.
7 .6 ח/3.

7 יד/3. פריו;
יד/15 חשמל צריכת
יד/7 ... שכירים
יי'* שכר

הארץ את יוצאים
14 ד/2;יח/ו. יציאה דרך
2 י" אשרה סוג
י ד/נ בחו"ל שהות
1512 ד/11. ת"רים
5 ד/נ. יציאה תקופת

ודיג ייעור ייצור חקלאות, ראה: ייעור

יישובים
ב/נו אוכלוסייה
נ| ב/8' יישוב גודל
ב/6ו פנימית הגירה
כ/10 השתייכותארגונית
י ב/2 מוניציפאלי מעמד
כז/36 המוחזקים בשטחים דרכים תאונות נפגעי
14 .10 ב/9. יישוב צורת
יז/5 = י/4י שוהים תיירים

JJ ב/32 ילדים
כה/6 ולנוער לילד השירות ע'" לבית מחוץ המסודרים

לוח
28 *>ר1 שכר
יב/4ו ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
/J/J . תשומהתפוקה

ואלקטרוני חשמלי ציוד ראה: ציוד חשמל,
וכלות חחנים

ג/14.119 גי?1

14 ג/נ1. ותקופהעלייה יבשתלידה
n/i .. יבשתמוצא
8 ג/7, המוחזקים בשטחים יהודים
ג/7 מגוריס ונפת מחוז
14.10 ג/9, ■■ משפחתי מצב
ג/8 מגורים יישוב צורת

ט
שדה גידולי ראה: גידול טבק,

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

וטבק משקאות מזון. גם: ראה

4י .< יח/י י טיסות
טכנאים

כ/15 מדינה עובדי
ה/10 בכוח ועולים עולים

הטכניון
כג/42 ולפיתוח למחקר הוצאות
כב/32 תארים מקבלי
^י26 תלמ^ם

טלויזק".
6 ■s/u בטלויזיה צפייה
כו/6 לימודית בטל^יה צפייה

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה
טלפון

יח/15 עבודה ותשומת פדיון
יי '5 יי"י. שירותים

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה
/7/"' שיחות טלקס,
א/2'6 טמפרטורה

מוצרים טקסטיל, ■

ח/4 בוא
ח/4'7 יצוא

תעשייה טקסטיל,
י כ6/3 ופיתוח מחקר
יי/15 מים צריכת

משנה ענפי  ראשיים ענפיפ תעשייה, גם: ראה
בניקיימא צריכה מוצרכי יאה: מקלטים טרנזיסטורים,

טרקטורים
נ2 ■"J' בחקלאות
כי/5נ ■■' המוחזקים בשטחים

ל

יבוא
9 ח/5. קנ"ה ארץ
108 ח/3. ,,עןף
ח/1 חוץ סחר מאזן
י יא/| מזון מוצרי

כד



לוח
ה/13 בכוח ועולים עולים
8 יב/2. מגורים יישוב צורח
17 בז/16. המוחזקים בשטחים
בז/22 בישראל המוחוקים מהשטחים
8 יב/7.5. לימוד שנות
יב/נ עלייה תקופת

שכירים נשים: מועסקים: מובטלים: גם: ראה
כוספה

יד/נ1 ייצור
יג/ו בחקלאות תשומה

כותנה
יג/5ו הגידול חשבון
ח/4 יבוא
10 יג/1. ח/4; יצוא
יג/23 כותנה קטפות

שדה גידולי : גם ראה

מוצרים כימיקלים,
ח/4 ויצוא יבוא
יד/נ1 ייצור

תעשייה כימיקלים,
יד/13 ייצור
יד/4ו מים צריכת

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

ולאפייה לבישול גז של כיריים
בניקיימא צריכה מוצרי ראה:

כב/19,18.15 כיתות
כב/6נ לעברית באולפנים
כז/40 המוחזקים בשטחים
16 בב/15. בכיתה תלמידים

וכלוח חתניס יאה: כלות
תעשייה הובלה, כלי

יד/14 מים צריכת
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

עבודה כלי
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

רכב כלי
כ/11 מאגרות הממשלה הכנסות
3 יא/2. בית למשק חיסכון
20 י/9ו. מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
י/8ו מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
ח/4 ויצוא יבוא מנועיים.
יט/7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות
כז/35 המוחזקים בשטחים
יט/13 שריפות

הובלה כלי מכוניות: גם: ראה

27.25.2321 יח/ו. תחבורה רכב, כלי
יח/3028 דרכים בתאונות מעורבים
יח/2321 משאיות

תחבורה כלי
ו/5 אישיים תחבורה בלי על לצריכה הוצאה
ו/8 מקומית גולמית השקעה
10 ח/8. יבוא
53 כ/ו. ובחירות הכנסת
כ/2ו הממשלה הוצאות
3 כ/ו. הבחירות תוצאות
כ/4 והוועדות המליאה ישיבות

ט/91 כספים

לוח
כו/36 המוחזקים בשטחים דרכים תאונות נפגעי
כו/7 ובילוי קריאה במלותיה. צפייה
יב/7 עם נשים
4 כה/3. קצבאות שולמו שבגינם

לידות ראה: ילודה
עבודה ימי

טז/5ו בבנייה שכירים
כו/26 ושומרון ביהודה בד בבתי שכירים
יד/11 בתעשייה

יב/35.34 שאבדו עבודה ימי
מהעבודה היעדרות גם: ראה

יער
ינ/5 נטוע שטח
יט/3ו שריפות
יג/08ו תפוקה

יצוא
" 6 ח/5, י. יעד אוץ
י/2ו מדד תעשייתי. יצוא מחירי
ח/1 חוץ סחר מאזן
ו יא/ו מזון מוצרי
ח/3,2 מדדים וערך. מחיר נפח.
6 ח/4. "ק) (סיט סחורות סוגי
ו/2,1 ושירותים סחורות
כז/7 המוחזקים בשטחים ושירותים סחורות
7.5 ח/3. ענף
25,24 כו/11. המוחזקים בשטחים
25.24 ו. כז/ו ח/7;יג/17.118,1: חקלאית תוצרת
כז/6 כ/12: :13.9 ו/3. ליצוא תמיכות
14 ו/נו, חשומהתפוקר.

ירקות
25 כז/24. המוחזקים בשטחים אספקה
ו/6 לצריכה הוצאה
ח/4:יא/11 יבוא
יג/108 ו: יא/ו ייצור
יג/0ו ו: יא/ו ח/4: יצוא
25 כז/24, המוחזקים מהשטחים יצוא
יא/1311 המזו:ות במאזן
כז/נו המוחזקים בשטחים צריכה
יג/3 מעובר שטח
11 יג/0ו. יא/11: לסזון שלא שימוש

ומקשה אדמה תפוחי ירקות,
10 יג/7. "צור
יג/7 :15 י/4ו. מדד תפוקה. מחירי
יג/ו מעובד שטח

ישיבות
כב/5 לחינוך לאומית הוצאה

טז/5ו7ו . סלילה כבישים,
דרכים גם: ואה

מתאדם
כג/נ5 ולפיתוח למחקר ההנאה
יב/ו8 אורחי עכורה מח
יב/83 גיל
יב/8 דת
יב/7.3 לידה יבשת
כד/6ו חולים בקופות מבוטחים
24 .8  יב/ו מץ
יב/7.6 נשים של משפחתי מצב

כה



לוח
ב/2 גידול מקורות
20 .19 ,17 .16 .10 ב/3127;יא/7, בית משקי
יא/24 בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
ג/28 הלידה בעת היילודים משקל
כב/23 הוראה משרות
8 ג/7. מתגרשים
10 ,8 .7 .4 ג/נ. נישואין
15;ג/7,5 .11 .7 ב/4. נפה
כא/7 .. עבריינים
יב/9 יד ומשלח כלכלי ענף
יא/4 סטנדרטי למבוגר הכנסה עשירוני
42;כד/0ו .39 .31 ג/63, פטירות
33 ג/63, תינוקות פטירות
22 ג/21. כולל פריון
יב/8 ,8 ג/6, ,31 כ/14.11.9, יישוב צורת
19 יא/16. צפיפותדיור
4 ב/2;ג/3, טבעי ריבוי
כ/1 מיעוטים רשימות
ג/46 שחפת
2 יב/8;כב/1. :31 ב/30, לימוד שנות
כא/0ו ועצורים שפוטים
ג/3735 חיים. תוחלת
ג/9ו האוכלוסייה תחלופת
29 .25 ,24 .21 .18 ,16 כב/13,9. תלמידים

דרוזים בדוים; .■ גם ראה

משקי סקטור יהודיס, לא
יג/22 חיים בעלי
יג/6 בחקלאות מועסקים
יג/42 מעובד שטח

לוידס
יט/86 בא^ ביטוח עסקי

לול
20 יג/19, הענף חשבון
י/4ו מדד תפוקה. מחירי
יג/1 יצוא תוצרת,

א/6.5 לחות
לידות

ג/18 : רווקות לאימהות
כד/10 חולים כבתי
42 כז/4. המוחזקים בשטחים חולים בבתי
כה/3 לידה ומענקי לידה דמי
ג/4032 מוות
ג/29 הלידה בעת היילודים משקל
כז/42.5.4 המוחזקים בשטחים
ג/8ו ושלישיות תאומים

29 ג/ו27.2522,18.6, חי לידות
כד/10 חולים בבתי
29 .27 ,26 .24 ג/22. האם גיל
ג/2723 לידה יבשת
ג/5 המוחזקים בשטחים יהודים
ג/5 ונפה מחוז
29 .24 ג/18. מין
ג/25,22 האם בחיי חי לידות מספר
ג/6 יישוב צורת
כז/4 המוחזקים בשטחים
ג/26 לימוד שנות
ג/23 נישואין שנות
25 ג/24. תקופתעלייה
ג/43.41 מת לידות
כד/10 חולים בבתי
18/1 מין

לוח
עסקיים ושירותים פיננסים ראה: כלכלי ענף כספים,

כפרים
18 ,14 .119/3 אוכלוסייה
ב/17 יהודים פנימית, הגירה
1 ב/9ו יישוכיפ
כז/6ו המוחזקים בשטחים עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
כו/33,32 .... המוחזקים בשטחים פרטית ובנייה דירות מבנים.
כז/18 המוחזקים השטחים בכפרי מועסקים

קיימא בני מוצרים שברשותם בית משקי
כז/15 המוחזקים בשטחים
ג/8 ומתגרשים נישאים

יז/4 נופש כפרי

ירקות ראה; כרוב
קולנוע כרטיסי

כו/3 ומחיר מכירות

מוצרים וחציבה, כרייה
יד/13 ייצור
ח/7 יצוא
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

תעשייה וחציבה, כרייה
יד/3! ייצור
יד/14 מים צריכת
28 יב/27. שכירים
יב/27 שכר

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

3128 ,26 ,2118 ,14 .119 .7 ,4 .2 ב/1. יהודים לא
כב/29 באוניברסיטאות
ב/7 טבעי אזור
כד/4ו רופאים אצל וביקור בית ביקורי
יב/22.8 מועסקים בלתי
כא/3 דתיים דין בתי
20 ,19 ב/3228\א/7. בית משק גודל
28;יכ/8;כא/7 .22 ,14 ג/10. ;26 ,2018 ,15 ב/14, גיל
8 .7,4 ג/3, גירושין
21 יב/8:כב/3ו, ;25 ,19 ,10 ג/4. ;26 ב/21. דת
ב/2 מאזן הגירה.
ב/17 לאיהודיים ביישובים יהודים של פנימית הגירה
יא/2 וחיסכון הוצאה הכנסה,
יא/0ו מדד בית. למשקי הכנסה
כא/6 פליליים במשפטים הרשעות
10 ,9 ב/7. יישובים
יב/9 העבודה יישוב
20 ב/32,יא/9ו. ילדים
יב/8 האזרחי העבודה בכוח
18.16 כב/15. כיתות
כד/10 לידות
26 .25 .22 .18 ג/63. חי לידות
43.18 ,4 ג/3. לידותמת
ג/8ו ושלישיות תאומים לידות
כד/16 חולים בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
9 יב/8. מועסקים
7;יב/8 ג/5. :15 ,11 ב/4, מחוז
;3735 .33 .31 .18 ,10 ,8 26;ג/7. כ/8|20. מין
יב/9;כא/7;כב/8ו
20 .10 יא/7, מפרנסים
ג/0ו ב/20; משפחתי מצב

כו



לוח
r הרוח מדעי

נ כג/2. " ולפיתוח למחקר הוצאות
כב/31 הרשמה מועמדים.
כב/33 תארים מקבלי
ה/0ו ~ אקדמאים עובדים עולים.
כו/8 ■"■.■■' בישראל לאור שיצאו ספרים
כ/9 ותקופונים עיתונים
28 כב/27, באוניברסיטאות D'rnbn

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

יד משלחי ראה: ואדריכלים מהנדסים
מובטלים

30 יב/29. העבודה בלשכות רשומים
ג/47.4038 סיבות מוות,
29 יח/28, דרכים תאונות

מולסה
יד/13 ייצור
יח/ו27.25.2 תחבורה מוניות,
יח/27.22 ג,ל
יי1/1נ לנהוג מורשים
יח/30 דרכים בתאונות מעורבות
כז/36 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות מעורבות .

יח/25 קילומטראז'
כז/35  המוחזקים בשטחים

אקדמיים מוסדות
הגבוה החינוך מוסדות אוניברסיטאות; ראה:

וחוות מוסדות
ו ב/9ו אוכלוסייה
ג/6 ופטירות חי לידות
ג/8 ומתגרשים נישאים

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

רווח כוונת ללא מוסדות
3 כד/2, לבריאות לאומית הוצאה
כב/64 י לחינוך לאומית הוצאה
י/5 פרטית לצריכה הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
כג/5 ולפיתוח למחקר מקורות
ו/ג1 תשומהתפוקה

הגבוה החינוך מוסדות
כב/64 לחינוך לאומית הוצאה
ה/10 עולים מורים.

אוניברסיטאות גם: ראה

כו/| מוסיאונים
6 כיייי ביקורים

מוסלמים
26 ב/ו2, אוכלוסייה
כא/3 בתיק
נ/10 ב/26: גיל
ג/4 גירושין
יב/8 העבודה כוח
25 ג/25.4. חי לידות
ג/4 ופטירות מת לידות
=ב/23 ■■.. מורים
26;ג/10 ב/21. מץ

כז

לוח
לימודים

יב/24 חלקית לעבודה סיבה
הדר פרי ראה: : לימונים

לינות
יז/נ5 מלח בבתי
כז/34 . : ושומרון ביהודה מלון בבתי

הסעד לשכות
כה/75 בטיפול משפחות

עבודה לשגות
31 יב/29, עבודה דורשי
יב/32 עובדים והפניות הזמנות
יב/29 מובטלים
יב/31 לנוער
יב/3329 ושומים

מ

יא/1311 המזונות מאזן
ח/1 חוץ סחר מאזן
כז/11 המוחזקים בשטחים

ז/51 התשלומים מאזן
כז/0ו המוחזקים בשטחים

מבוטחים
כה/| לאומי בביטוח
כד/6ו תולים בקופות

מבנים
20 י/9ו. באוטובוסים תשומה מחירי מדד החזקה.
כג/5 ולפיתוח למחקר במבנים השקעות
יג/ו2 הון מלאי חקלאיים.
טז/5,1 ציבוהבנייה סבני
1 טז/ו מקומית גולמית השקעה ציבור. מכני
כז/32 המוחזקים כשטחים

בנייה גם:בינוי: ואה

יח/16 מברקים
יח/5ו עבודה והשומות פדיון

נושא לפי ראה: מדדים
2"8.4'/' מחירים מדדי
טז/14 למגורים כבנייה
יג/| בחקלאות
יג'7 חקלאי ייצור
כז/12 המוחזקים בשטחים לצרכן
יג/4ו החקלאות ידי על קנויות תשומות

החברה מדעי
כג/53 ולפיתוח למחקר הוצאות
כב/31 הרשמה מועמדים.
כב/33 תארים מקבלי
כו/8 בישראל לאור שיצאו ספרים
ה/10 אקדמאים עובדים עולים.
ני/9 ותקופונים עיתונים
כב/28,27 באוניברסיטאות תלמידים

ומתימטיקה הטבע מדעי
כג/53 למחקר1לפיתוח הוצאות
כב/ו3 מועמדים,הרשמה
כב/33 תארים מקבלי
כו/8 בישראל לאור שיצאו ספרים
כו/9 ותקופונים עיתונים
35 .28 ל2. באוניברסיטאות תלמ^ם



לוח
יב/3ו בענפיהכלכלה מועסקים
יג/4 שטח מטעים,
ג/8 ומתגדשים נישאים
3 יג/2. מעובד שטח

כניקייסא צריכה מתירי ראה: מזגנים
מזומנים

ט/1 הציבור בידי
כ/7 האוצר זכויות
11 יט/0ו, ישראליות ביטוח חברות

מזון
ו/6 לצריכה הוצאה
יא/ו3 לתצרוכת בית משק הוצאות
ג/44 ממזון הרעלות
יא/11 ח/4; יבוא
יא/וו;יד/13 ייצור
יא/11 ח/4; יצוא
131 יא/ו המזונות במאזן
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
כז/12 מדד המוחזקים, בשטחים לצרכן מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/8ו מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
כז/13 המוחזקים בשטחים צריכה

וטבק משקאות מזון, גם: ראה
חיים לבעלי מזון

ח/4 יבוא
יג/108 ייצור
ת/4 יצוא
יג/24 מספוא תערובת מכירות
יג/2 ■. מעובד שטח
20 יג/9ו, בלול קנויה תשומה
יג/8ו החלב ברפת קנויה תשומה
יג/4ו החקלאות ע"י קנויות תשומות

מוצרים וטבק, משקאות מזון.
ו/5.4 פרטית לצריכה הוצאה
10 ח/א. יבוא
ח/6 יצוא
יז/1 סיטוני במסחר
ח/10 יבוא מסי

תעשייה וטבק, משקאות מזון,
7 כג/6. ופיתוח מחקר
יד/4ו מים צריכת
יד/75 יב/27; ושכר שכירים

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. ■. גם ראה

20 י/1 מחירים
6 י/5. דירות
5/' מפתח דמי
כ/12 מחירים לייצוב הממשלה הענקות
כו/3 קולנוע לכרטיס
י/7 נבחרים מזון מצרכי של קמעוניים

מחירים מדדי גם: ראה

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

מחלות
48 ג/4644. אבחנה
42 ג/4038. ממחלות כתוצאה מוות
יב/19 מהעבודה מועסקים של זמנית היעדרות
כה/75 סעד מקבלי

והציבה כרייה ראה: מחצבות

לוח
ב/28 בית משקי
10 ג/4. נישואין
ג/ו2
ג/4
ג/9ו
21 כב/13,

כנ/31

פריון
טבעי ריבוי

אוכלוסייה תחלופת
תלמידים

לאיהודים גם: ראה

לאוניברסיטאות מועמדים
הרשמה

מועסקים
יח/5 באטובוסים
2422,9 יב/1. מועסקים בלתי
כז/16 המוחזקים בשטחיס מועסקים בלתי
4 יז/3, מלון בבתי
24 יב/9ו, היעדרותמהעבודהסיבוח
יח/12 אויר ובנמלי תעופה בחברות
6 יג/ו. בחקלאות
יב/7ו עלייה ותקופת לידה יבשת
יב/3ו מגורים יישוב
יב/9 העבודה יישוב
יב/ו2 ועבודה לימודים
כד/16 חולים בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
כג/9 במחשבים
24 ,2015 .11 ,9 יב/ו, מין
20 יב/14,9, בעבודה מעמד
20 ,19 יב/1715,9, יד משלח
יח/9 בנמלים
24 ,20 .10 יב/1. חלקית בעבודה
ה/13 בכוח ועולים עולים
20 ,19 .14 .13,10 יב/9, כלכלי ענף
יב/15 אוכלוסייה קבוצת
יח/4 ברכבת
29 .27,26 ,2118 כז/6ו, המוחזקים בשטחים
כז/19 בישראל המוחזקים מהשטחים
יב/22.16 ליסוד שנות
יב/14.9 עבודה שעות
יח/12 בתעופה
11 ,10 ,8 יד/5.2,1, בתעש"ה
28 כז/27, המוחזקים בשטחים בתעשייה

ומקומיות אזוריות מועצות
ב/12 אוכלוסייה
19 כ/7ו, הוצאות
18 כ/7ו. הכנסות
כ/17 .~ מלוות ויתרות גירעון או עודף

צריכה מוצרי
ח/108,3 יבוא
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

קיימא בני צריכה מוצרי
ו/5 פרטית לצריכה הוצאה
108 ח',3. יבוא
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
יא/24 בית משקי ברשות
כז/5ו המוחזקים בשטחים כית משקי כרשות
ה/7ו בכוח ועולים עולים ברשות

כב/25.23.8 הוראה ומשרות מורים
ה/10 בכוח ועולים עולים

מושכים
ב/19ו אוכלוסייה
נ/17 יהודים פנימית. הגירה
יכ/2 אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות

כח



לוח
ראה:לאיהודיס מיעוטים

למדע וייצמן מכון
נ כג/2. ולפיתוח למחקר הוצאות
כב/32 תאתם מקבלי
כב/26 תלמידים

הטכניון ראה: לישראל טכנולוגי מכון
והייצור העבודה לפריון המכון

21 כ/וו. הממשלה והוצאות הכנסות
מכונאות

כב/37 מקצועית והשתלמות להכשרה בקורסים לומדים
מכונאים

20 י/9ו. מדד עבודה. שכר מחירי

וציוד מכונות
ו/8 מקומית גולמית השקעה
ח/4 ויצוא יבוא
יג/23 בחקלאות

חקלאיות מכונות
יג/23 בחקלאות
יד/7 מרד ושכירים, פדיון ייצור,

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: בכיסה מכונות
תעשייה מכונות,

כג/7.6 ופיתוח מחקר
יד/4ו מים צריכת

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

בניקיימא צריכה מוצרי יאה: תפירה מכונות
מחקר מכוני

כג/5 ופיתוח מחקר
מסחריות מכוניות

יר/נ! ייצור
יא/24 בית משקי ברשות

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה
נוסעים מכוניות

יד/3ו ייצור
בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה

26.25,21 יח/ו. פרטיות מכוניות
27.22 יח/ו. גיל
כז/5ו המוחזקים בשטחים בית משקי ברשות
בז/35 המוחוקיס בשטחים

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה

מכירות
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר

פדיון גם: ראה
מכס

ו כ/ו הממשלה הכנסות
ח/0ו היבוא על

וחציבה כרייה ראה: מכרות

מלאי
21 יג/ו, בחקלאות הון
יט/ו בבנקים זהב
יא/11 מזונות במלאי שינוי

מלב"ן
7 כד/5. חולים בתי

מעבידים מלוה
ו כ/ו חיסכון

לוח
מחקו

כג/2 אקדמיים במוסדות הוצאה
כג/7.6 במחקר העוסקים מפעלים
כ/5ו מדינה עובדי

כג/ו2ו ופיתוח מחקר
כג/129 אלקטרוניים מחשבים

חוץ מטבע
ט/9 <!י1רותחוב
5 ז/3. . המדינה חובות
ט/3 אשראי יתרות
ז/4:יט/3 ננסים
2 ;יט/ו. ט/ו ז/4: פיקדונות

מטוסים
ח/4 יצוא

תעופה גם: ראה

מטעים
יב/0ו מועסקים
יג/ו2 הון מלאי
4 יג/ו. מעובד שטח
27 יב/0ו, שכירים
יב/27 שכר

פירות גם: ואה

מטענים
9 יח/7. ימית בהובלה פדיון
יח/4 ישראל ברכבת פדיון
10 יח/ו. בנמלים תנועה
131 יח/ו אוירית ובהובלה נתעופה

מיטות
יו/53 מלון בבתי
כז/34 המוחזקים בשטחים מלון בבתי
בד/97 חולים בבתי
כז/42 המוחזקים בשטחים חולים בבתי

טו/6 מיס
2 טו/ו, ולקידוחיס מים לשאיבת אנרגיה
38 כז/37. המוחזקים בשטחים הערים והוצאות הכנסות
18 .15 טו/ הנחתצינורות
8 ו/7. מקומית גולמית השקעה
17 י/6ו. מדד תשומה. מחירי
יד/14 בתעשייה צריכה
ו/4ו תשומהתפוקה
15,14 יג/ו. החקלאות ידי על קנויות תשומות

ומים אנרגיה : גם יאה

ישראל מקרקעי מינהל
כ/11 הממשלה הכנסות

הממשלה משרדי גם: ראה

שירותים מינהל,
כג/10.9 , אלקטרוניים מחשבים

תעשייה אלמתכתיים, מינרלים
יד/3ו ייצור
ח/7.4 יצוא
יד/4ו מים צריבת
יב/27 ושכר שכירים

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. ■. גם ואה

במזון מינרלים
יא/3ו ליום לנפש

מי0יונים
כד/7.5 חולים בתי

כט



לוח
יז/21 מסחר
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
כ/6 הסכמים ע"ח האוצר התחייבויות
כג/10,9 אלקטרוניים מחשבים
ו/14 תשומהתפוקה

והארחה אוכל שירותי מסחר, גם: ראה
//r סיטוני מסחר
יב/10 מועסקים
27 יב/0ו. שכירים
יב/27 שכר

קמעוני מסחר
יב/10 מועסקים
27 יב/0ו. שכירים
יב/27 שכר

יז/2 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/20.18 המוחזקים בשטחים מועסקים
בג/2ו ומסופים אלקטרוניים מחשבים
יב/35 והשבתות שביתות
28 ,27 .20 יב/12,10, שכירים
כי/20 המוחזקים בשטחים שכירים
28 ו/11;יב/27. שכר
כז/20 המוחזקים בשטחים שכר
יב/14 ..:.... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
יז/51 הארחה ושירותי מסחר
ו/8,7 מקומית גולמית השקעה
כ/10 הממשלה והלוואות השקעות
ט/9 בבורסה הרשומות למניות תשואה
j3^ תשומהתפוקה

מסים
13,1 כ/ו הממשלה הכנסות
38 כו/37, המוחזקים השטחים ערי הכנסות
3ו;ח/10 ,9 ו/3. .,.. היבוא על
כז/6 המוחזקים לשטחים היבוא על
10 ו/9, המקומי הייצור על
כז/6 המוחזקים בשטחים המקומי הייצור על
י/13 מדד תעשייתי, יצוא מחיר
20 י/19, מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
14 ר/13. מקומית תפוקה על

עירוניים מסים
כ/8ו המקומיות הרשויות הכנסות

חיים לבעלי מזון ראה: מספוא
מעבידים■

כה/1 לאומי ביטוח ידי על גבייה
יב/18 מועסקים
יט/7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

ממשלתיים חסות מעונות
כא/12 שפוטים צעירים

יום מעונות
כב/10 ילדים

כה/3 והיוון נכות מענק
כה/3 לידה מענקי

מענקים
כ/11 הממשלה הכנסות

לוח
כ/3ו הכנסה מס תקבולי

מלוות
המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות

כז/37 ושומרון ביהודה
כ/13,11 הכנסותהממשלה
כז/38 סיני וצפון עזה רצועת בערי הממשל
כ/6 האוצר התחייבויות
כ/6 המקומיות הרשויות
ב/13 חובה מלוות

מלון בתי ראה: מלונאות
מקשה ראה: מלונים

ומוצריו מלט
כ/11 בלו
יד/7 ייצור
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

מלפפונים
יד/3ו ייצור כבושים,

ירקות גם: ראה

ג/45 מלריה
ג/4038 מהמחלה כתוצאה מוות
כ/136 .. הממשלה
7 כד/5, חולים בתי
11 כ/0ו, תקציבי גירעון
כד/42 לבריאות לאומית הוצאה
6 כב/5. לחינוך לאומית הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
ו/5 ; לצריכה הוצאה
כ/12,10 ו/9; הוצאות
19 יח/2. דרכים. החזקת
13,11 ו/9;כ/10, הכנסות
כ/8.5 , הלוואות
כ/8.6 השקעות
כ/9 ז/5; חובות
כג/6 ממשלתיים ממקורות מו"פ מימון
יט/5 בבנקים פיקדונות
כ/1614 , עובדים

יד משלחי ראה: מנהלים
מניות

ט/97 בבורסה
כ/6 האוצר השקעות
1 יט/ו נוכריות ביטוח חברות השקעות
כ/8 הממשלה השקעות
יט/0ו ישראליות ביטוח חברות נכסי .

הכנסה מס
13 ו. כ/ו הממשלה הכנסות
כא/4 משפט בבתי ערעורים

' מוסף ערך מס
ו כ/ו הממשלה הכנסות
ו/14 תשומהתפוקה

קנייה מס
ו כ/ו הממשלה הכנסות
ח/0ו היבוא על

רכוש מס
ו כ/ו הממשלה הכנסות
כז/37 ושומרון יהודה ערי הכנסות

כג/2ו למחשב מחוברים מסופים



לוח
כז/21 המוחזקים בשטחים ושכירים מועסקיס
14 ה/0ו. בכוח ועולים עולים
20 יב/5ו. שכירים

:פירות ראה משמש

אומנות משפחות
כה/10 חוסים

ילדיס מרובות משפחות
75.4 כה/3. יא/5: לאומי לביטוח מהמוסד קצבאות

לימודים משפטים,
33.27 כב/4ו. באוניברסיטאות
כב/28 אקדמיים תארים נעלי
כב/ו3 הרשמה מועמדים.

הממשלה משרדי ראה: המשרד משפטים,
משקאות

ו/6 לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
יי/נו ייצור
3/ ...:■ מדד לצרכן. מחירים
י/8ו מדד מלון. בבתי תשומה מחירי

וטבק משקאות מזון. : גם ראה

תעשייה משקאות,
ח/7,4 יצוא

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, ל גם ראה

ב/3327 בית משקי
יב/9;יג/6 שכר ללא מועסקים משפחה בני
יא/ו22.2 הדירה על בעלות
יא/24 בניק"מא צריכה מוצרי שברשותם

קיימא בני צריכה מוצרי שברשותם
כז/5ו המוחזקים בשטחים
; 10s ב/29:יא/4. הבית משק ראש גיל
יא/4ו23 דיור
כב/5 כתיבה וצורכי לימוד לספרי הוצאה
ו/5 פרטית לצריכה הוצאה
יא/31 לתצרוכת הוצאה
2 כד/ו. לתרופות הוצאה
יא/1 החזקה הוצאות
ו/4 " פרטית לצריכה החזקה הוצאות
יא/105.31 בית משק הכנסת
יא/23 בית עוזרת העסקת
יא/3.2 בית למשק חיסכון
כה/75 הסעד לשכות בטיפול
ב/2927; הבית משק ראש של לידה יבשת
23 .20 .19 ,16 .10 .7 .4 יא/2.
33;יא/20 ב/32. ילדים
'24 יא/4, הבית משק ראש של בעבודה מעמד
ב/33 משפחתי מצב
20 .10 .8 יא/5. בית במשק מפרנסים
2217 .1075,4 ה/7;יא/2. ב/3327; .... בית במשק נפשות
ה/7 בכוח ועולים עולים
4 יא/3. הכנסה עשירוני
כד/12 ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח
24 יא/22. :3 ב/ו "שוב צורת
19 יא/4ו16. צפיפותדיור
כז/15.14 המוחזקים בשטחים
10 .8 ב/30*יא/4. הבית משק ראש של לימוד שנות
יא/ו2 לדירה כניסה תקופת
7 .4 יא/2. ל ב/28 הבית משק ראש של עלייה תקופח

* ■* א/3 משקעים

לא

לוח
38 כז/37. המוחזקים השטחים ערי תקציב

מעסיקים
ו כ/ו חיסכון וממלוד, ממס הממשלה הכנסות
כ/13 הכנסה מס תקבולי

בניקיימא צריכה מוצרי ל ראה מזון מערבלי
כא/161 השיפוט מערגת

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

לבניין החיסכון מפעל
כ/12.11 ._ הממשלה והוצאות הכנסות

מפעלים
כג/9 מחשב שברשותם
12 .1 כ/ו הממשלה והוצאות הכנסות
38 כז/37. המוחזקים השטחים ערי והוצאות הכנסות
19 כ/18. המקומיות הרשויות תקציב
כז/29 המוחזקים בשטחים

מים מפעלי
כ/12 הממשלה הוצאות
יד/11,10.8,5,2 תעשייה מפעלי
כג/7.6 ופיתוח מחקר

מפרנסים
20 .10 .8 יא/5, בית למשק

מקצועות
כב/37 והשתלמות הכשרה

יד משלחי ל גם ואה

בניקיימא צריכה מוצרי ל ראה חשמליים מקורים

מקשה
יג/107 "צור
כז/2523 המוחזקים בשטחים "צור

מרגרינה
יד/3ו ל יא/11 ., "צור
יא/11 המזונות 5מאזן
י/ל קימעוניים מחירים

כפריים מרכזים
ב/0ו ל אוכלוסייה

מרפאות
כד/1 לבריאות לאומית הוצאה

יח/1\2.ו27.25,23.2 תחבורה משאיות,
27 .23 יח/22. גיל
יח/23 מותר מטען
יח/30 דרכים בתאונות מעורבות
כז/36 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות מעורבות
יח/25 קילומטראך

משטרתישראל
כ/14 העובדים מצבת

כמשכורת שכר ראהל משכורת
יד משלחי

יב/25 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
כד/17 כרוניים חולים
כד/16 חולים בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
20 .19 יב/1715.9. מועסקים



לוח
ומוצריו נייר

ח/4 ויצוא יבוא
יד/13 "צור

תעשייה ומוצרי נייר
יד/13 ייצור
כג/7,6 ופיתוח מחקר
יד/14 מים צריבת

משנה ראשייסענפי ענפים תעשייה. גם: ראה

ט/96 ערך ניירות
יט/3 הבנקאיים המוסדות הכנסות
1 יט/ו ביטוח חברות השקעות
ז/1 התשלומים במאזן
5.2 יט/ו, הבנקים נכסי
יט/10 ישראליות ביטוח חברות נכסי

נישאים
30 .16/1 נישואץ תקופת אורך
14 .1 ג/9ו גיל
ג/10 : דת
30 .14 ג/13. עלייה ותקופת לידה יבשת
ג/12 מוצא יבשת
8 ג/7. המוחזקים בשטחים יהודים
ג/7 מגורים ונפת מחוז
15 .10 ג/9, משפחתי מצב
ג/8 מגורים יישוב צורת
ג/3ו ; תיירים

167 ,41/1 נישואין
כא/2 משפט בבתי בירורים
ג/30 עוקבות תחלופת

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
ד/63 לארץ נכנסים
14 יח/1, ;8 ד/2. כניסה דרך
2 ד/1. אשרה סוג
ד/6 ארעיים תושבים
107 .2 ד/ו. תיירים

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

השקעה נכסי
108 ח/3. יביא
יג/3ו בחקלאות השקעה נכסי תפוקת
3 ט/1 כספיים נכסים
ן/4 חוץ במטבע

קבועים נכסים
2 כד/1. לבריאות לאומית הוצאה
8 ן/ל. מקומית גולמית השקעה
יח/10.9 נמלים
9 יח/3. ופדיון עבודה הוצאות שכר. מועסקים,
יח/0ו נוסעים תנועת
10 יח/1. מטענים תנועת

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

לוח
לפועל להוצאה המשרד

כא/13 פעולות
הממשלה משרדי

כ/12 הממשלה הוצאות
כ/4ו העובדים מצבת

העניין ולפי סורים .■ 7</ד, הוראה משרות
שכירים ראה ראה: שכיר משרות

מתגרשים
8 ג/7, המוחזקים בשטחים יהודים
ג/17.16 נישואין תקופת אורך
ג/7 מגורים ונפת מחוז
ג/19 לזוג ילדים מספר
ג/5ו משפחתי מצב
ג/8 .. מגורים יישוב צורת

תעשייה מתכת, ומוצרי בסיסית מתכת
בב/37 מקצועית והשתלמות הכשרה
יד/13 ייצור
ח/7.4 יצוא
כג/7.6 ופיתוח מחקר
יד/14 מים צריכת
יב/27 ושכר שכירים

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, : גם 0*ה

מוצרים מתכת,
ח/4 ויצוא יבוא
יד/3ו "צור
י/9 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

נ
33.32,3 יח/ו. נהגים
יח/29 דרכים בתאונות נפגעים
כז/36 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות נפגעים
כז/35 המוחזקים בשטחים
יח/22 במשאיות שכירים
20 י/9ו, .י מדד באוטובוסים. עבודה שכר
יח/33 רשיון הוצאת שנת

ציבוריים נוטריונים
בא/15 פעולות

נוסעים
ד/2 הארץ מן יוצאים
10 יח/ו, הארץ בנמלי ומפליגים מגיעים
13.11 יח/ו, במטוסים
8 ד/2, לארץ נכנסים
יח/29 דרכים בתאונות נפגעים
כז/36 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות נפגעים
יח/9 לנוסעים משירותים פריון
4 יח>ן. ברכבות

נוצרים
ב/ו26.2 אוכלוסייה
ב/26;ג/10 גיל
ג/4 גירושין
יב/8 העבודה כוח
26 .25 ג/4. חי לידות
ג/4 טבעי וריבוי פטירות מת. לידות
ג/0ו ב/ו2; מין
10 ג/4. : נישואין
ג/22.21 פריון
ג/9ו אוכלוסייה תחלופת
כב/21.13 תלמידים

לב



לוח
ירקות ראה: סלרי
מסוכנים סמים

כא/8 המשטרה של האשמות בפנקס שנרשמו עבירות
כה/95 סעד
כה/75 הסעד לשכות בטיפול משפחות
כ/5ו מדינה עובדי סוציאלים. עובדים
19 כ/18. המקומיות הרשויות תקציב

א/6 סערות
ספורט

כו/6 בתחרויות ביקור
ימית הובלה ראה: ספנות

ציבוריות ספריות
כו/7 רשומים ילדים

ספרים
כו/8 בישראל לאור שיצאו
כו/716 קריאה

הסתדרותי סקטור
ו כג/9ו אלקטרוניים מחשבים
16 יט/5ו, גמל קופות
יד/2 בתעשייה

עסקי סקטור
כג/5,4 מו"פ מימון
ו/12 .... הנקי המקומי ובתוצר הגולמי הלאומי בתוצר שינויים

פרטי סקטור
1 כג/9ו אלקטרוניים מחשבים
5 כג/4. למו"פ הוצאה מימון
16 יט/5ו, גמל קופות
יד/2 בתעשייה

ציבורי סקטור
6 כב/5. לחינוך הוצאה
כג/119 אלקטרוניים מחשבים
יד/2 בתעשייה
כג/5.4 ולפיתוח למחקר הוצאה מימון

קולנוע סרטי
כו/2 יבוא
4 כו/נ. שנמכרו כרטיסים
כו/נ קולנוע בבתי מסרטים פדיון

שאתות ראה: סרטן

ע
עבודה

נ ו יב/29, עבודה דורשי
יכ/23 עבודה חיפוש
יב/21 ולימודים עבודה

שכירים ו אדם כוח מועסקים; : גס ראה

הממשלה משרדי ראה: המשרד והרווחה, העבודה
יב/61נ ושכר עבודה
כז/6ו24 המוחזקים בשטחים

טז/5ו9ו צבוריות עבודות
כז/8נ סיני וצפק עוה ברצועת הערים הכנסות

בינוי נם: ראה

8 כא/ו. עבירות
עבריינים

כא/1 רציניות בעבירות שהורשעו

לג

לוח

כ/11
נסיעות

נסיעות מס

נפגעים
3028 יח/1, דרכים בתאונות
כז/36 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות

עבודה נפגעי
כה/נ גמלאות
כה/4 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות.

נפט ומוצרי נפט
כ/2ו נפט נפטוקידוחי קוי על הממשלה הוצאות
ח/4 יבוא
2 טו/ו. יד/נו: ייצור
טו/4 צריכה

משנה ראשייםענפי ענפים תעשייה. : גם ואה

הציבור תלונות נציב
כא/4ותלונות

נשואים/ות
8 ה/4. בכוח ועולים עולים
ה/8ו הארץ את שעזבו עולים
כב/29 באוניברסיטאות תלמידים

המדינה נשיא
כ/12 הממשלה הוצאות
29ננ ,2521 ,1914 .12.11 יב/ו7, נשים
7 יב/6. האזרחי העבודה ככוח
כב/8 הוראה משרות
נו כד/2ו, ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח

סובסידיות
כ/2ו לאשראי
ו/10 מקומינקי תוצר

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

כז/40 ...
והתעסוקה הסעד סוכנות
המוחזקים בשטהים חינוך

ומוצריו סוכר
ו/6 לצריכה הוצאה
יא/2( ח/4; ויצוא יבוא
יד/נ1 ו; יא/ו ייצור
יא/11 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים

סולר
יח/27 מוניות כשימוש
יח/נ27.2 משאיות בשימוש

סופרפוספטיס
יד/נו "צור
יג/25 בחקלאות צריכה
ח/ו10 חוץ סחר
כז/11 המוחזקים בשטחים

סיגריות
יד/נו 'יצור
י/3 מדד לצרכן. מחירים

ירקות ראה: סלק

שדה גידולי ראה: סוכר סלק



לוח
עיתונים

כו/9 ותדירות נושא
7 כו/6, סוג
7 כו/6. קריאה
9 כו/6. שפה

ה"18 וקליטה עלייה
פירות ראה: ענבים

ורהיטים ומוצריו עץ
4/n ויצוא יבוא
יד/13 ייצוו
י/9 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

תעשייה עץזמוצריו,
כב/37 מקצועית והשתלמות הכשרה
יי/נ1 ייצור
7 י'/4. יצוא
יד/14 מים צריכת
יב/27 ושכר שכירים

משנה ראשייםענפי ענפים תעשייה. גם: ראה

כא/10 עצורים
עצמאיים

כה/1 לאומי בביטוח מבוטחים
יב/18 מועסקים
יא/24 בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
יא/4 הבית משק ראש של הכנסה עשירוני
כ/13 הכנסה מס תקבולי

ערים
ב/14,119 אוכלוסייה
יז/5 לתיירות מלון בתי
כז/37 המוחזקים בשטחים מלון בתי
ב/17 יהודים פנימית, הגירה
38 כז/37, המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות
יב/4 אזרחי עבודה כוח
כז/9ו המוחזקים בשטחים אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
33 כז/32. .... המוחזקים בשטחים פרטית ובנייה דירות מבנים.
יכ/נו הכלכלה בענפי מועסקים
18 כז/6ו. המוחזקים השטחים בערי מועסקים
כז/4ו המוחזקים בשטחים בית משקי

בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
כז/5ו המוחזקים בשטחים
ג/8 ומתגרשים נישאים
י/4' תיירים שהות

עיריות גם: ראה

אי* ערפל

פ
פדיון

יל/* מלון בבתי
כז/34 ושומרון כיהודה מלון בבתי
כו/נ קולנוע בבתי
יט/8 פוליסות
יח/3 דואר בשירותי
15 ,12.9 יח/7.53. ובתקשורת בתחבורה
14 ,10 .7 .4 יי/1. בתעשייה
כז/2927 המוחזקים בשטחים בתעשייה

מכירות גם: ראה

מקצועיים בלתי פועלים
יב/י3 עבודה דורשי
יב/32 לעבודה והפניות הזמנות

לוח
כא/7 בדין שחויבו

עברית
ה/6ו בכוח ועולים עולים
כב/37 למבוגרים ציבוריים שיעורים

עגבניות
יד/ג1 ייצור שימורים.

ירקות גם: ראה
כ/4ו16 מדינה עובדי
ה/181 :2 ד/1, ב/2: עןלים
ד/| ישראל אזרחי
ה/3 מגורים px
ה/|י אשרה
ב/2 ■ האוכלוסייה גידול
16 ה/6. y,j
יי/6' עברית דוברי
11 ה/3, לידה יבשת
|0 ה/6> מגורים יבשת
ה/5.4 מין
ה/8ו משפחתי ומצב במשפחה מעמד
14 ה/10, יד משלח
ד/2 לארץ נכנסים
|3 ה/| עלייה תקופת

עלייה קליטת .. גם ראה

1814.12.11.9 ה/ו. בכוח עולים

עופות
יג/108 ,,צוו
י/7 קמעוניים מחירים
י/5ו מדד בחקלאות. תפוקה מחירי

גם:בשר ראה

ג/30 יהודיות של נישואין עוקבות
ומוצריו עור

7 ■4/n ויצוא יבוא

תעשייה ומוצריו, עור
י .iln ויצוא יבוא
כג/6י7 ופיתוח מחקר
יי/14 מים צריכת

משנה ראש"סענפי ענפים תעשייה. גם: ראה

דין עורכי
כא/7ו רשיונות בעלי

בבית עזרה
י/נ מדד לצרכן. מחירים
יא/23;יב/7 עוזרות המעסיקים בית משקי

אוטומטי נתונים עיבוד
כ/15 מדינה עובדי

אלקטתניים מחשבים ; גם ראה

יב/34 עיצומים
עיריות

ב/2> אוכלוסייה
19 כ/7ו. הוצאות
יח/8' דרכים החזקת
18 כ/7ו, הכנסות
38 כז/37. המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות
כ/7ו מלוות ויתרות גירעק או עודף
כ/3 העיריות למועצות הבחירות תוצאות
13 כד/2ו. ובילד באם לטיפול תחנות

ערים גם: ראה

לד



לוח
11 יג/0ו. לתעשייה

פליטים
כז/6ו עזה ברצועת העבודה בכוח
כז/8ו עזה ברצועת מועסקים
כז/4ו עזה ברצועת בית משקי

בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
כז/5ו עזה ברצועת

ומוצריו פלסטיק
ופלסטיק נומי ראה:

פנסיות
משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסת

יא/9 עובדים אינם
יב/24 חלקית לעבודה סיבה
יט/4ו6ו גמל בקופות קרנות

קצבאות גמלאות. גס: ראה
ותמיכות קצבאות פנסיות,

יא/3.2 בית משקי הכנסות
ההוצאה משרד פעולות  דין פסקי

כא/2ו לפועל
עובדיס פקידות,

יב/31 עבודה דורשי
יב/2נ לעבודה והפניות הזמנות
כב/7נ מקצועית והשתלמות הכשרה
יב/30 מובטלים
כז/ו2 המוחזקים בשטחים

יד משלחי גם: ראה
פירות ראה: פקניס

פרחים
יג/108 ייצור
10 יג/1, יצוא

הדר פרי
כז/25.24 המוחזקים בשטחים אספקה
17 יג/6ו. הענף חשבון
ח/4;יא/וו יבוא
107 יג/ו, יא/11; ייצור
כז/2523 המוחזקים בשטחים ייצור
17 .16 ,11 .10 יג/ו. ;.7 .6 ,4 ח/3, יצזא
יא/11 המזונות במאזן
יב/0ו מועסקים
י/4ו7ו מדד ותשומה. תפוקה מחירי
יג/4 מעובד שטח
יא/11 למזון שלא שימוש
יב/27.10 שכירים
יב/ל2 שכר
17.11 יג/0ו. לתעשייה
כז/23 המוחזקים בשטחים והכנסה תשומה תפוקה.
ו/4ו תשומהתפוקה

ג/24.22.20 כולל פריון
רגל פשיטת

כא/4 משפט בבתי בירורים

צ
צאן

יג/08ו ייצור
יג/22 במשקים
ינ/נו מטבח"ס בבתי שחיטה

גם:בשר ראה

לוח
יב/30 מובטלים

יד משלחי גם: ואה
כנ^ק"מא צריכה מוצרי ראה: סטי0ונים

61/1 פטירות
כד/0ו חולים בבתי
כז/42 המוחזקים בשטחים חולים כבתי
ג/43 גיל
39 .32.51/1 גילוסץ
40 ג/2נ. לידה יבשח
47.43 .42 ג/4038. סיכה

נ/ו6 תינוקות פטירות
כד/0ו חולים בבתי
ג/33 ומק נ>ל

ג/41 וסיבה גיל

פטנטים
כג/8 פטנטים לרישום שהוגשו כקשות

עובדים פיטורי
יב/35 והשבתות לשביתות סיכה

כספים ראה: פיננסים

עסקיים ושירותים פיננסיים
ו/5 פרטית לצריכה הוצאה
ו/10 נקי מקומי ותוצר הכנסהלאומית
יב/25 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
20 .19 .13.10 יב/9. מועסקים
כג/12 ומסופים אלקטרוניים מחשבים
יב/35 והשבתות שביתות
28.27.20 .12 יב/0ו. שכירים
28 יב/27, ו/11: שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

פיצויים
ז/ו מגרמניה אישיים
ב/2ו הממשלה הוצאות

פיקדונות
יט/5 למשכנתאות הבנקים
יט/0ו ביטוח חברות
ז/4 התשלומים במאזן
4 .2 יט/ו. בנקאיים מוסדות
ט/1:יט/1 ז/4: חוץ כמטבע
ט/3 לציבור אשראי הממשלה.
ט/1 עו"ש

פיוות
ו/6 לצריכה הוצאה
יא/11 ח/4; יבוא
107 יא/11:יג/1. ■יצור
כז/2523 המוחזקים בשטחים ייצור
10 יג/ו. יא/11: ח/4: יצוא
יא/1311 המזונות במאזן
15 י/4ו, מדד תפוקה. מחירי
יג/10 לצריכה
כז/13 המוחזקים בשטחים לצריכה
ינ/4 מעובד שטח
יא/11 למזון שלא שימוש
וו יג/10. לתעשייה

מטעים גם: ראה

וגרעיניים גלעינייס פירות
יג/08ו "צור
יג/ו יצוא
יג/4 מעובד שטח

לה
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קיבוצים

18 ב/14.119. אוכלוסייה
ב/17 יהודים פנימית. הגירה
יב/2 אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
יג/6 בחקלאות מועסקים
יב/13 הכלכלה בענפי מועסקים
יג/4 שטח מטעים,
ג/8 ומתגרשים נישאים
ה/15 באולפנים בכוח ועולים עולים
יג/3,2 מעובד שטח

ירקות .. ראה קישואיט
יא/12.11 ליום לנפש קלוריות
כז/3ו המוחזקים בשטחים
ה/813ו _ עלייה קליטת
ה/7ו בארץ להישאר ביטחון
ה/15 דיור
ה/13 מועסקים
ה/9 הראשונה ההפניה ונפת מחוז
ה/17 בניקיימא מוצרים שברשותם בכוח ועולים עולים
ה/7ו החברה מחיי רצון שביעות
ה/3ו8ו בישראל שהות
ה/נו רצון ושביעות העבודה לכוח שייכים
ה/8ו הארץ את שעזבו

הממשלה משרדי ראה. המשרד עלייה, קליטת
ומוצריו קמח

יד/13 ייצור
ו/6 לצריבה הוצאה
7/'

7/'
ח/4

.... קמעוניים מחירים

קפה
קמעונייס מחירים טחון.

קצבאות
כה/3 תלויים קצבאות מקבלי

גמלאות גם: ראה
הבינלאומית המטבע קרן

ז/3 התשלומים במאזן
יט/1 לקרן ישראל בנק התחייבויות

קש
יג/08ו . ייצור

קשישים
כה/3 גמלאות
יח/29 דרכים בתאונות נפגעים
כז/36 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות נפגעים

ושאירים זקנה : גם יאה

רדיו
כו/5 האזנה

בניקיימא צריכה מוצרי : גם ראה

רהיטים
ו/5 לצריכה הוצאה
4/n ויצוא יבוא
4 י/3. מדד לצרכן. a'Tnn

ורהיטים ומוצריו עץ : גם ראה

כה/91 רווחה
יב/10 מועסקים
27 יב/0ו, שכירים

לוח
צבעים

ת/4 ויצוא יבוא
יד/3ו ייצור

מוצרים ואלקטרוני, חשמלי ציוד
ד/13 ייצור
ח/4 יצוא
י/3 מדד לצרכן. מחירים

תעשייה ואלקטרוני, חשמלי צעד
יד/13 ייצור
כג/7,6 ופיתוח מחקר
יד/14 מים צריבת

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

ושמן תעשייה צמחי
יג/08ו ייצור

ואבובים צמיגים
יד/13 ייצור
20 י/19. מדד באוטובוסים. תשומה מחירי

ומוצריו מלט .■ ראה ומוצריו צמנט
צמר

ח/4 ויצוא יבוא
יג/08ו ייצור

ירקות ראה: וצנונית צנון
צריכה

ו/9 לאומית הוצאה
יא/ו בית משקי הוצאת
כז/13 המוחזקים בשטחים מזון צריכת

פרטית צריכה
ו/61 הוצאה
כז/86 המוחזקים בשטחים הוצאה
14 .13/1 תשומהתפוקה

ציבורית צריכה
5 ו/31. הוצאה
כז/7.6 המוחזקים בשטחים הוצאה
ו/14,13 תפוקה  תשומה

ק
שיתופיות אגודות ראה: קואופרטיבים

לגרעיניס קומביינים
יג/23 בחקלאות

קונצרטים
כו/6 ביקור

יט/1614 גמל קופות
חולים קופות

כר/7,5 חולים בחי
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
כד/16 חולים בקופות מבוטחים
י/3 מדד לצרכן. מחירים
נ1 כד/2ו. ובילד באם לטיפול תחנות

קורסים
כב/37 מקצועית ולהשתלמות להכשרה

קטנועים
תחבורר וקטנועים. אופנועים ראה:

קטניות
ו יא/ו המזונות במאזן

שדה גידולי ; גם ראה

לו
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38 כז/7נ. המוחזקים בשטחים הערים הכנסות
20 .19/' מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
יח/3נ הוצאה שנת לנהגים.

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: קגל רשמי

ש
שאירים

כה/נ גמלאות
ושאירים זקנה גם: ראה

ג/48 (סרטן) שאחות
ג/8נ40 מהמחלה כתוצאה מוות

שבועונים
כו/9 ותדירות סוג שפה.

בדויס ראה: בדוים שבטי

35 יב/4ג. שביתות
בניקיימא צריכה מוצרי ראה: אבק שואבי

יב/35.34 ומושבתים שובתים

שווקים
38 כז/37. המוחזקים בשטחים הערים הוצאות
כ/12 לפיתוח הענקות

שוטרים
כ/14 מדינה עובדי

12 יא/1ו. ליום לנפש שומן
בז/13 המוחזקים בשטחים

ושומנים שמנים ראה: שומנים

שופטים
כא/6ו משפט בבתי

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

פירות ראה: שזיפים

שחפת
ג/46 וגיל המחלה אבחנת
ג/4038 מהמחלה כתוצאה מוות

שדה גידולי ראהל שחת
כז/ו42 המוחזקים השטחים
15 .107 ב/4, יהודים אוכלוסייה
ג/5 יהודים חי. לידות
8 ג/7. יהודים ומחגרשים נישאים
ג/5 יהודים תינוקות. ופטירות פטירות

העניין לפי גם ראה

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

שדה גידולי ראה: שועל שיבולת
שיווק

20.19.11 יג/0ו. חקלאית תוצרת

שיכון
13 כ/2ו, הממשלה הוצאות

ציבוריים שיעורים
כב/36 למבוגרים לעברית

לוח
יב/27 שכר

רווקים/ות
14 ג/10,9. ב/20: גיל
ג/23 לידה יבשת
ג/8ו רווקות לאימהות לידות
ב/33 17 גיל עד ילדים עם בית במשקי
ג/5ו מתגרשים של קודם משפחתי מצב
14 נ/129, נישאים
8 ה/4. בכוח ועולים עולים
ה/8ו הארץ את שעזבו עולים
ג/4ו עלייה תקופת

רופאים
כד/14 הרופאים אצל וביקור בית ביקורי
2 כד/1. לבריאות לאומית הוצאה
כ/15 מדינה עובדי
כד/12 ובילד באם לטיפול כתחנות
ג/41 ב/2: טבעי ריבוי
כז/1 המוחזקים כשטחים

יח/4.1 רכבת
12 ו. כ/ו הממשלה והוצאות הכנסות
4 יח/3. ושכר עבודה הוצאות שכירים.
כ/4ו העובדים מצבת
4 יח/3. 0ריון

יא/241 חיים רמת
א/6 רעמים

בריאות ראה: רפואה

לימודים רפואה,
כב/28 באוניברסיטאות
כב/ו3 הרשמה מועמדים.
53 כג/ו. מו"פ
כב/33 תארס מקבלי

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

החלב רפת
יג/18 הענף חשבון
12 יג/107, ייצור
כז/23 המוחזקים בשטחים ייצור
י/14 מדד תפוקה. מחירי
יג/8ו מספוא

ומוצריו חלב גם: ואה
19 כ/7ו. מקומיות רשויות
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
7 כד/5. חולים בתי
3 כד/2, לבריאות לאומית הוצאה
6 ככ/5. לחינוך לאומית הוצאה
ו/5 לצריכה הוצאה
19 כ/7ו. ו/9; הוצאות
כ/12 הממשלה הוצאות
יח/8ו דרכים החזקת
18 כ/7ו. ו/9; הכנסות
12 כ/8. הממשלה הלוואות
יב/0ו מינהל בשירותי ושכירים מועסקים
10 כג/9. אלקטרוניים מחשבים
38 כז/37. המוחזקים בשטחים
כ/2 הבחירות תוצאות

רשיונות
כ/11 רשיונות מדמי הממשלה הכנסות
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כד/16 חולים בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
יב/9 מועסקים
20 .15 יב/2ו. מין
20 יב/15, t משלח
יא/24 בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
טי/4ו .28 יב/27. משרות
28 .27 .20 .12 יב/0ו. כלכלי ענף
יא/4 הכנסה עשירוני
יב/5ו אוכלוסייה קבוצת
29 .21 כז/20. המוחזקים בשטחים
כז/22 יג/6; בישראל המוחזקים מהשטחים
5 יח/2, טז/14. ;12 .6 .4 נ. יד/1, <ב/2826; ו/1ו: שכר
14 יב/9. ר/12; עבודה שעות
15 .7 .5 .3 יח/2, בתחבורה
11 ,7 .4 .3 יד//, בתעשייה
28 כז/27. המוחזקים בשטחים בתעשייה
כ/3ו הכנסה סס תקבולי

ומשכורת שבר
5 יח/3. באוטובוסים
יח/2 ;... באחסנה
14 טז/13. בבינוי
יט/3 בבנקים
יז/4 מלון בבתי
34 בז ושומרון ביהודה מלון בבתי
יח/2 אוידיח בהובלה
יח/3 ימית בהובלה
כ/9ו המקומיות הוצאותהרשויות
יג/3ו בחקלאות
בז/20 המוחזקים בשטחים למועסקים
כז/22 בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים
20 י/9ו. מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/9 מדד למגורים. בבניה תשומה מחירי
up מדד מלון. בבתי תשומה מחירי
י/6ו.7ו מדד הדרים. בגידול תשומה מחירי
15 י/14, מדד בחקלאות. תשומה מחירי
10 כג/9. במחשבים
יח/2 במשאיות
9 יח/3, בנמלים
27 יב/26. ן; ו/ן כלכלי ענף
4 יח/3, \ ברכבת
21 כז/20. המוחזקים בשטחים
15 יח/3. דואר כשירותי
יב/2826 לשכירים
ר/12 עבודה לשעת
יח/2 בתחבורה
12 יח/נ, בתעופה
12 ,6 .3 ין/1, בתעשייה
28 כז/27, המוחזקים בשטחים בתעשייה
14 ו/3ו. תשומהתפוקה
א/6 שלג
ג/18 לידות שלישיות,

זית שמן
כז/26 ושומרון ביהודה ייצור

מאכל שמן
ן/5 לצריכה הוצאה
יד/3ו ייצור
י/3 מדד לצרכן. מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
כז/13 המוחזקים בשטחים צריכה

שמנים
20 י/19. באוטובוסים תשומה מחירי

לוח

כ/14
הסוהר בתי שירות
.... העובדים מצבת

יב/3329 התעסוקה שירות
שירותים

יב/31 עבודה דורשי
ו/5 פרטית לצריכה הוצאה
יב/32 לעבודה והפניות הזמנות
יב/30 מובטלים
יב/9 מועסקים
י/4 מדד לצרכן, מחירים
כז/12 מדד המוחזקים. בשטחים לצרכן מחירים
20 י/9ו, מדד באוטובוסים, עבודה שכר מחירי
י/8ו מדד מלון. בבתי עבודה שכר מחירי
14 ה/10. עובדים בכוח. ועולים עולים
ו/4ו תשומהתפוקה
19 כ/8ו, ייעוד המקומיות, הרשויות תקציב

ואחרים אישיים שירותים
ו/0ו נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
20 .19 .13 .10 יב/9, מועסקים
יב/9ו זמנית נעדרים מועסקים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כג/12 ומסופים מחשבים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
28 .27 .20 .12 יב/0ו. שכירים
28 יב/27, ^ו\\,■ .י שכר
יב/14 ולשכיר למוע!!ק 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
19 .13 .10 יב/9. מועסקים
20 כז/18. המוחזקים בשטחים מועסקים
12 .10 כג/9, אלקטרוניים מחשבים
כג/12 מסופים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
28 .27 .20 יב/10. שכירים
כז/20 המוחזקים בשטחים ושכר שכירים
יב/28.27 ו/11; שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

שכירים
טז/4ו בבינוי
כז/26 ושומרון ביהודה בד בבתי
יז/4 מלון בבתי
כז/34 ושומרון ביהודה מלון בבתי
יב/20 גיל
יח/2 טז/4ו. יד/2ו, עבודה הוצאות
יא/85 בית למשק הכנסה
יב/25 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
28 .27 .20 יב/12, בחקלאות
טז/14 בבנייה למעשה עבודה ■מי
יד/3ו בתעשייה למעשה עבודה ימי
כה/ו לאומי בביטוח מבוטחים

לח



לוח
כ/12 הממשלה הוצאות
יח/2 עבודה הוצאות
ח/0ו השקעה נכסי יבוא
י/נ מדד לצרכן. מחירים
כז/2ו מדד המוחזקים. בשטחים לצרכן מחירים
יח/3 מדדים עבודה. ותשומת תפוקה
ו/14 תשוסהתפוקה

ותקשורת אחסנה תחבורה,
יב/1נ עבודה דורשי
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
יב/32 לעבודה והפניות הזמנות
ו/0ו נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/27 עירוני לשכיר משכר הכנסה
ו/ל מקומית גולמית השקעה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
20 .19 .13.10 יב/9, מועסקים
20 כז/18. המוחזקים בשטחים מועסקים
12.10 בג/9, אלקטרוניים מחשבים
כג/12 מסופים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
28 .27.20 יב/12.10. שכירים
כז/20 המוחזקים בשטחים ושכר שכירים
יח/3 :28 יב/27. ו/11: שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

הממשלה משרדי ראה: המשרד תחבורה,
33 יח/ו ותקשורת תחבורה
יב/31 עבודה דורשי
יא/31 בית משק הוצאת
טז/11 במבנים מקומית גולמית השקעה
יב/30 מובטלים
יח/2 שכירים
ו/13 תשומהתפוקה

ג/4844 תחלואה
ג/9ו האוכלוסייה תחלופת
13 כד/2ו. ובילד באם לטיפול תחנות

תיירים
יז/53 לתיירות מלון בחי
'511 י/ו.2. יוצאים
ג/13  נישאים
י/ו.107.2 נכנסים
14 .1 ד/ו שהות

תיאטרון
כו/6 ביקורים

תינוקות
41;כד/0ו ג/ו33.6. סטירות

תיעול
טז/15 צינורות הנחת

תירס
i/n ויצוא יבוא

שדה גידולי : גם ראה

תלונות
כא/4ו הציבור תלונות לנציב

תלמידים
35.3026 כב/14.9. באוניברסיטאות
כב/25.9 ולגננות למורים מדרש בבתי
2215 .1311 כב/9. ספר בבתי
29 .24 כב/410ו. גיל
21 כב/19.10.9. ילדים בגני

לט

לוח
ושומנים שמנים

יא/11 ח/4; ויצוא יבוא
131 יא/ו המזונות במאזן
כז/13 המוחזקים בשטחים גריכה

השכלה ראה: לימוד שנת
כו/9 שנתונים

ירקות ראה: שעועית
עבודה שעות

יב/9 י/12; למועסק
יב/4ו כלכלה בענפי למועסק

חליפין שעוזי
13/' תעשייתי יצוא מחירי

כא/10 שפוטים
כא/2ו אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאים צעירים

פירות ראה: שקדים

א/6 שרב
יט/13.12 שריפות

שתילים
17 י/6ו. מדד בהדרים, תשומה מחירי

ת
ג/8ו לידות תאומים,
3228 יח/ו. דרכים תאונות
כא/4 משפט כבתי בירורים
ג/4038 מוות סיבות
כז/36 המוחזקים בשטחים

פירות ראה: תאנים

אקדמיים תאיים
כב/31 ראשון לתואר מועמדים
כב/33.32 תארים מקבלי
30 כב/26. קבלתם לקראת תלמידים

תברואה
19 כ/8ו. המקומיות הרשויות תקציב
38 כז/37. המוחזקים בשטחים הערים הוצאות

ג/3735 חיים תוחלת
יב/6נ יוקר תוספת
ו כ/ו מלוה

ו/12.10.31;טו/4 גולמי לאומי תוצר
9 כז/7.6. המוחזקים בשטחים

טו/נ ו/4: גולמי מקומי תוצר
כז/6 המוחזקים בשטחים

12 ו/0ו. .. נקי מקומי תוצר
ינ/3ו כחקלאות

חוץ תושבי
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי

תושבים
3 ד/ו הארץ מן יוצאים
ר/61 pkV נכנסים
י/5.4 שהותבחו"ל

ירקות ראה: שדה תות

3018 יח/ו2ו. תחבורה
2 טו/ו. בתחבורה אנרגיה



לוח
7 .3 יד//, פדיון
יד/12 ווומרים צריכת
יד/5ו חשמל צריכת
יד/4ו מים צריכת
יב/35 שאבדו עבודה וימי השכתות שביתות,
28 כז/27. המוחזקים בשטחים
1210 .8 .5 יד/ו. :28 .27 .20 יכ/12.10. שכירים
כז/20 המוחזקים בשטחים שכירים
כז/22 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
12,11 .6 .4 יד/ו. ;28 .27 ;יב/25. ו/11 שכר
כז/22 בישראל המוחזקים השטחים מן למועסקים שכר
כז/20 המוחזקים בשטחים שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
יד/12 גולמית תפוקה
ט/9 בבורסה הרשומות למניות תשואה

מוצרים תעשייה,
ויצוא יבוא

המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
ח/4
1 כז/ו
יד/נ1 ייצור
י/4 מדד לצרכן. מחירים

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

ו/8 מקומית גולמית השקעה
יד/6 ייצור
11 .6 יד/5. למעשה עבודה ימי
ח/7 יצוא
כג/7 :11 יד/5. יב/0ו; מועסקים
כג/7.6 מי"פ
י/11 מדד התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים
י/2ו מדד יצוא, מחירי
כג/7 11 יד/5. מפעלים
יד/9 מפקדי מוסף ערך
יד/12 חומרים צריכת
1 יד/5 חשמל צריכת
כז/2927 המוחזקים בשטחים
11 יד/7.5, :28 .27 יב/10, שכירים
11 ,6 יד/5. :26 יב/25, שכר
יד/נ פדיון
13,12/' יצוא לדולר תמורה
יד/12 גולמית תפוקה
ו/14 תשומהתפוקה

משנה ענפי תעשייה,
ו/4ו מדדים ושכירים. פדיון ייצור.

אדמה תפוחי
ייצור
יצוא

קמעוניים מחירים
מעובד שטח

יג/107
10 יג/ו.
י/7
יג/3
ו יג/ו לתעשייה

ועמילנים אדמה תפוחי
131 יא/ו המזונות במאזן

זהב תפוחי
י/7 קמעוניים מחירים

הדר פרי : גם ראה
פירות ראה: תפוחים

תפירה
כב/37 מקצועית והשתלמות הכשרה

כי/9 תקופונים
כ/0ו2ו הממשלה תקציב

לוח
24 כב/9. עלתיכון בחינוך
כב/20 טיפוח טעוני
19 .18 .16 כב/5ו. בכיתות
כב/ו3 באוניברסיטאות ללימוד מועמדים
29 ,20 ,19 כב/2ו. מוצא
3,29נ .27 .24 .16 .14 כב/12. מין
30 כב/22, בגרות בבחינות עמדו
41 כז/40, המוחזקים בשטחים
כב/26 מיוחדות לימוד בתוכניות

פטירות ראה: תמותה

תמיכות
משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסת

יא/9 עובדים אינם
14 ,13 ו/9, ליבוא
14 ,13 .10 ו/9, מקומי לייצור
13 ,9 ו/3. ליצוא
כה/75 הסעד לשכות בטיפול למשפחות
14 ו/13, מקומית תפוקה על

פירות ראה: תמרים

חליפין תנאי
ח/2 חוץ סחר

ג/481 טבעית תנועה
5 כז/4. המוחזקים בשטחים

יח/2624 לאעירוניים בכבישים תנועה
כו/7 נוער תנועות

ולאפייה לבישול וחשמל גז תנורי
בניקיימא צריכה מוצרי ראה:

יח/1411 תעופה
ד/2 ויוצאים נכנסים נוסעים
יח/11 בינלאומיים בקוים
ד/1513.8 ויוצאים נכנסים תיירים
יח/3 עבודה ותשומת תפוקה

יד/151 תעשייה
2 טו/1. בתעשייה אנרגיה
11 יג/0ו, חקלאית תוצרת אספקת
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
5 טז/ו. 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/0ו לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
13 יד/4. ■יצור
וו יד/4, ■מיעבודהלמעשה
7 ,6 ח/3. יצוא
יד/74 מדדים
כז/27 ושומרון ביהודה מדדים
יב/30 מובטלים
11 .10 .8 ,5 ,2 יד/ו. ;1915 .13 .10 יב/9. מועסקים
כז/8וו2 המוחזקים בשטחים מועסקים
כז/9ו בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
וו י/1, מדד התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים
7 כג/6. ופיתוח מחקר
10 כג/9. אלקטרוניים מחשבים
11 .10 ,8 .5 יד/2. ._ מפעלים
7 כג/6. במו"פ עוסקים
יד/9 מפקדי מוסף ערך

מ



לוח לוח
ח/10 יביא 1715 יח/ו. .. תקשורת

7 כו/5. בטלויויה וצם"ה לתו האזנה
תרנגולים 12 כ/וו. הממשלה והוצאות הכנסות

יג/08ו ,,צור יב/27 שכר
יג/0| ,צןא מברקים דואר; ותקשורת.טלפון; אחסנה ראו7גם:חתבורה.

הממשלה משרדי ראד.; המשרד תקשורת,
תשומה

208 ..6 .,4 ,,3 .,/, בחקלאות כי'יץ ^י"י"ייייי הקןחזק.ים כשטחים בחקלאןת י/נ מדד לצוכ], מחירים
108 ח/נ. ל"צוד תשומות יבוא כו/8 ספיים
15 12,9 7 יח/נ בתחבורה עבודה גו/9 ותקופוניס עיתונים

מתירים מדד, נם: ואה יב/27 יילי שכיייט
חריקות

14 ו/נו. חשומהת3וקה 2 כד/1. בית משקי של הוצאה

מא



טבעיים ואזורים נפות מחוזות, למפה. מקרא
LEGEND TO MAP: DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGION

naturalנפהמחוז region טבעי SUBDISTRICTDISTRICTאזור

ירושליםירושלים 11I Judean Mountains יהודה הרי 1

2 Judean Foothills יהודה שפלת 2
11 JerusalemJerusalem

הצפון

צפת 21
3 Hula Basin חולה pap 3
4 Eastern Upper Galilee מזרחי עליון גליל 4
5 Hazor Region חצור אזור S

21 Zefat

Northern

כנרת 22
6 Kinerot כנרות 6
7 Eastern Lower Galilee מזרחי תחתון גליל 7

22 Kinneret

יזרעאל 23

8 Bet She'an Basin שאן בית עמק 8
9 Harod Valley חרוד עמק 8
10 Kokhav Plateau כוכב רמת 10
U Yizre'el Basin יזרקאל עמק 11
12 Menashe Plateau מנשה רמת 12
13 NazarethTir'an Mountains תירען נצרת הרי 13

23 Yizre'el

עכו 24

14 Western Lower Galilee מערבי תחתון גליל 1*
15 Yehiam Region יתיעם אזור IS
16 Elon Region אילון אזור 16
17 Nahariyya Region נהריה אזור 17
18 Akko Region עכו אזור 18

24 Aklco

חיפה

חיפה 3119 Haifa Region חיפה אזור 1931 Haifa

Haifa חדרה 32

20 Karmel Coast הכרמל חוף 20
21 Zikhron Ya'aqov Region יעקב זכרון אזור 21
22 Alexander Mountain אלכסנדר הר 22
23 Hadera Region חדרה אזור 23

32 Hadera

המרכז

השרון 4124 Sharon שרון 2441 Sharon

Central
תקוה פתוז 4225 Southern Sharon השרון דרום 25

26 Petah Tiqwa Region תקוה פתח אזור 26
42 Petah Tiqwa

רמלה 4327 Lod Region לוד אזור 2743 Ramla

רחובות 4428 Rehovot Region רווובית אזור 28
29 Rishon LeZiyyon Region לציון ראשון אזור 2944 Rehovot

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

הדרום

אשקלון 61
31 Mal'akhi Region מלאכי אזור 31
32 Lakhish Region לכיש אזור 32
33 Ashdod Region אשדוד אזור 33
34 Ashqelon Region אשקלון אזור 34

61 Ashiielon

Southern

שבע באר 62

35 Gerar Region גרר אזור 35
$3 Besor Region בשור אזור 36
37 Be'er Sheva Region שבע באר אזור 37
3g Northern Arava צפונית ערבה 38
39 southern Arava דרומית ערבה 39
40 Negev Mountains הנגב הר 40

62 Be'er Shcva

הגולן הגולןרמת רמת 2929 Golan
Heights

Golan
Heights

יהודה
והשומרון

ג'נין 71
שכם 72

כרם טול 73
רמאללה 74

ירדן 75
לתפ בית 76
חברון 77

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

Judaea
and
Samaria

עזה רצועת
וסיני

רפיח 80
עזה 81

יונס חאן 82
סיני אזור 84

שלמה מרחב 85

80 Rafah
81 Gaza
82 Khan Yunis
84 Sinai Region
85 Sharm

EshSheikh
Region

Gaza Strip
And Sinai
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הסבר הערות

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

המנדט. ממשלת
כולל  1967 יולי מאז ;1949 הנשק שביתת קו לפי ישראל בידי שהיה השטח הנ"ל, התאריך לאחר .2

אחרת. צוין לא אם ירושלים, מזרח
שהנתונים במועד צה"ל בידי שהיו לשטחים מתייחסים וסיני עזה רצועת שומרון, יהודה על הנתונים

אליו. מתייחסים
הכלכלה: ענפי סיווג ב.

,46 מס' טכניים פרסומים (סידרת "1970 הכלכלה ענפי של האחיד ה"סיווג לפי מסווגים הכלכלה ענפי
אחרת. צוין לא אם לסטטיסטיקה), המרכזית הלשכה

היד: משלחי סיווג ג.
הלשכה ,38 מס' טכניים פרסומים (סדרת היד" משלחי של האחיד "הסיווג לפי מסווגים היד משלחי

אחרת. צוין לא אם לסטטיסטיקה), המרכזית
המטבע: ד.

ל100  1 1 ב1960 והחל פרוטות ל1,000  31 xn 1959 עד מחולקת (ל"י) הישראלית הלירה .1

אגורות.
הנתונים זה בשנתון חדשות, אגורות ל100 המחולק (ש'), שקל 1 = ל"י 10. ב1.10.1948 החל .2

בל"י. עדיין מובאים
אמריקה. של הברית ארצות של הדולר: .3

מידות: ה.
אחרת. צוין לא אם המטרית, השיטה לפי  משקל

מרובעים. מטרים ל1,000 שוה מטרי "דונם" _ שטח
המיוחדים: הסימנים ו.
מקרים. חוסר = 

כלשהי. אחרת מסיבה לפרסום ניתנים שאינם או ידועים בלתי נתונים =
הלוח מבנה בגלל משמעות להם שאין נתונים = \

בלוח. הנתונים מוצגים שלפיה היחידה ממחצית קטן נתק = 0
ארעיים. נתונים = ♦

ומתוקנים. מוגהים נתונים = §

גבוהה. יחסית דגימה טעות בעלי או הערכה על המבוססים נתונים = ()

קיצורים: ז.
אחר במקום נזכר לא  ל.נ.מ.א.

נוסף ציון בלי  ב.צ.נ.
וחודשים: שנים ח.

בדצמבר 31 עד בינואר 1  לוח שנת
בספטמבר 30 עד באוקטובר 1  חקלאית שנה
באוגוסט 31 עד בספטמבר 1  לימודים שנת

במרס 31 עד באפריל 1  תקציב שנת
העברי. הלוח שנת את 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
בשנתון. לפרקים במבואות מופיעים וכד') כלכלה ענפי לפי בסיווג

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

עיקריות סדרות .k
A. MAIN SERIES

יחידה
Unit1949195819681979

POPULATIONאוכלוסייה
הכל סך 10J1,173.92,031.72,841.13,836.2Populationאוכלוסייה total

7086.489.185.783.9Jewsיהודים 13.610.914.316.1NonJewsלאיהודים

כאחוז בישראל היהודים
בעולם מהיהודים

14.917.721.8Jews in Israel as 90 of world Jewry

הכל 0ך 1,013.91,810.22,434.83,218.4Jews'10יהודים  total ישראל 9027.735.144.054.9Israelילידי born אסיהאפריקה 18.528.627.220.0Born"ילידי inAsiaAfrica אירופהאמריקה ילידי
הכל יהודיםסך 10לא

53.8
160.0

36.3
221.5

28.8
406.3

25.1
617.8

Born. in EuropeAmeirca
NonJews total 9069.769.074.077.9Moslemsמוסלמים

21.221.317.814.2Christiansנוצרים
ואחרים דרוזים

האוכלוסייה לקמ"רצפיפות
9.19.7

100.4
8.2

139.8
7.9

187.8
Druze and other

Population density

 מחוזות לפי אוכלוסייה
הכל סך

90100.0100.0100.0'100.0Population by distirct 
ירושלים 8.810.711.4מחוז

total
Jerusalem District הצפון 15.615.315.5Northernמחוז District

חיפה 17.215.814.5Haifaמחוז District
המרכז 19.517.920.0Central"מחוז District אביב תל 31.629.526.0Tel"מחוז Aviv District
הדרום 7.210.812.1Southernמחוז District

ביישובים אוכלוסייה
הכל סך 1,542:92,334.83,326.8Population'10עירוניים in urban

localities  total
9096.392.587.4Jewsיהודים לאיהודים
103.9'10ירושלים

3.7
156.5

7.5
275.0

12.6
398.2

NonJews
Jerusalem 9099.098.573.972.2Jewsיהודים לאיהודים

אביב תל ערים 10Jאגו
1.01.526.1. 27.8

1,260.2
NonJews

Tel Aviv conurbation אביביפו תל :311.0374.7384.7336.3Thereofמזה: Tel AvivYafo חיפה ערים 374.9Haifaאגר conurbation
חיפה :121.0170.9212.2229.3Thereofמזה: Haifa

' Including Israeli residents living
Terirtories (Q.5%)

in the Adminstered 1978
.(0.59'^) המוחזקים כשטחים



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

nprr
Unit1949195819681979

>המשך) POPULATIONאוכלוסייה (cont.)

ביישובים אוכלוסייה
הכל סך כפריים

יהודים

10'

90

488.8

66.4

500
54.4

489.7

59.4

Population in rural
localities total
Jews

33.645.640.6NonJewsלאיהודים
ומושבים מושבים

שיתופיים
קיבוצים

48.2נ10

63.5

125.6

78.6

127.6

84.2

145.2

106.0

Moshavim and collective
moshavim

■ Qibbuzim
גיל קבוצות לפי Populationאוכלוסייה by selected

נבחרות
140 בגיל יהודים:

הכל מסך 90
9c of total29.435.430.630.4

age groups
Jews aged 014

65+"3.74.86.89.765+

140 בגיל 49.748.1NonJews"לאיהודיס: aged 014
65 +"4.23.365+

טבעית VITALתנועה STATISTICS

יהודים
חי .noלידות 26,98542,87254,97869,896מסי

Jews
Live bitrhs

ל1,000 Rateלידות 30.024.122.822.0Birthsשיעור per 1,000

populationתושבים
.noפטירות 22,259Deaths'6,16010,01816,663מס'

ל000,ו Rateפטירות 7.2Mortality'6.85.66.9שיעור per 1,000

populationתושבים
תינוקות 13.9Infant'51.730.720.3..פטירות mortality

חי לידות perל000.ו 1,000 live births
 לאישה כולל לידותפדיון 3.43.43.42.8Totalממוצע fertility per woman

הכל Averageסך

האישה: לידת מקום
ישראל

births

2.72.72.7
Woman's place of birth
Israel

אסיהאפריקה
"אירופהאמריקה

4.9
2.5

5.0
2.4

3.1
2.7

AsiaAfrica
EuropeAmerica

בלידה חיים Lifeתוחלת expectation at birth
Yearsזכרים 71.9Males'69.7§69.9§64.9שנים

75.6Females'72.473.4§67.6נקבות

לאיהודים
חי .noלידות 3,4439,7774,93323,814מס'

*JonJews
Live births

ל000.ו Rateלידות 48.045.239.2Birthsשיעור per 1 ,000 population
תושבים

.noפטירות 2,894Deaths'1,0771,5972,026מס'
ל000,ו Rateפטירות 4.9Motrality'7.96.1.שיעור per 1 ,000

populationתושבים
תינוקות 27.4Infant'61.352.742.4..פטירות motrality per

חי לידות 1,000ל1.000 live bitrhs
 לאשה כולל לידותפריון 7.37.75.9Totalממוצע fertility per woman

הכל Averageסך
births

8.38.96.6Moslemמוסלמיות
4.54.12.8Christian"נוצריות
7.77.66.5Druzeדרוזיות

'1978



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

,7V/T
Unit1949195819681979

הגירה MIGRATIONתנועות
בכוח ועולים .noעוליס 101,81927,08220,54437,222Immigrantsמסי and potential

immigrants
לחו"ל שיצאו 4,14952,050128,142445,662Residentsתושביו) going abroad
מחו"ל שחזרו 5,54337,991121,237377,237Residents"תושביס returning

נכנסים w4.568.1432.01,138.6Touristsתיירים arirving

1955195819681979

תעסוקה אדם, ,MANPOWERכוח EMPLOY
MENTושכר AND WAGES

האזרחי העבודה 631.2698.3969.91,277.4Civilian*10כוח labour force
האזרחי העבודה כוח 9053.653.250.349.2Percentאחוז civillian labour force
14 בגיל מהאוכלוסילה

ומעלה
מכוח מועסקים אחוזהנלתי

of population aged 14+

7.25.76.12.9Percent unemployed of
האזרחי civilianהעבודה labour force

הכל סך 10J585.7658.3910.91,240.6Employedמועסקים persons total
9017.617.610.45.9Agricultureחקלאות
21.922.124.024.3Industry"תעשייה

ומים 2.02.01.30.9Electricity"חשמל and water
9.39.88.06.7Constructionבינוי
13.512.313.211.8Commerce"מסחר

6.26.47.56.9Transport"תחבורה
4.97.9Financeפיננסים

ציבוריים 21.221.922.629.5Public"שירותים services
אישיים 8.37.98.16.2Private"שירותים services
מסך היהודים 92.693.096.090.2Percentאחוז Jews of total

employedהמועסקים persons
מסך השכירים 63.065.771.377.4Percent**אחוז employees of total

employedהמועסקים persons
מסך הנשים 24.425.128.135.6Percent"אחוז women of total

employedהמעוסקים persons
ממוצע חודשי .ILשכו "י 27559312,429Average'ל monthly wage per
שכיר employeeלמשרת post

1965196819731978

חיים LIVINGרמת CONDITIONS
כיללת שנתית כספיח .ILהכנסה 10' 7.89.617.5105.3Totalל"י annual money income
שכירים של בית perלמשק urban employee's house
שנה; (בתחילת holdעירוניים (beginning of year;

שוטפים) atבמחירים current prices)

1950195819681979

פרטית לצריכה .ILהוצאה 2691,2313,24873,723Privateל"י consumption expendi
שוטפים) (במחירים tureלנפש per capita (at current

pirces)
:Thereofמזה:

וטבק משקאות הכלמזון. מסך 9037.838.230.525.4Food, beverages and tobacco

וחפצים הלבשה הנעלה,
70 OI lOlal

11.411.49.16.7Clothing, footwear and
personalאישיים effects

בניקיימא 7.87.19.411.6Durableמוצרים goods
אחרים 4.54.95.04.9Otherמוצרים products

דיור (כולל 36.837.544.551.4Servicesשירותים (incl. housing and
nonprofitומלכ"ר) institutions)

'1961



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

יחידה
Unit1950/511958/591968/691978/79

(המשך) חיים LIVINGרמת COND. (cont.)

מזון Dailyצריכת food consumption
ליום' perלנפש capita1

.Unקלוריות 2,6772,8112,9353,039Caloriesיחי
.grחלבון 88.285.989.996.4Proteinsגרי
74.485.7101.2113.5Fatשומן
:Productsמוצרים:

חיטה ומוצרי 277.8286.6286.3275.1Wheatחיטה and its products
נקי 16.217.517.516.4Rice"אורז

ומוצריו 93.293.497.387.7Sugarסוכר and its products
307.4317.0326.6295.1Vegetablesירקות

הדר 133.8127.7110.3126.0Citrusפרי fruit
128.3144.6172.4187.3Meatבשר
60.057.860.859.2Eggsביצים

ומוצריו 266.8249.6301.3307.9Milkחלב and dairy products

195819681978

שברשותם בית הכלמשקי מסך 90rlouseholds possessing
בניקיימא 90מוצרים of totaldurable goods

חשמלי 34.085.6296.8Electric"מקרר refrigerator
כביסה 9.135.2270.5Washingמכתת machine

57.1Telephoneטלפון
טלויזיה 10.589.4TVמקלט set
פרטית 13.131.7Privateמכונית car

1948/491958/591968/691979/80

EDUCATIONחינוך
הוראה 6.524.944.775.7Teaching'10משרות posts

138.5538.0768.81,087.1Pupilsתלמידים
עברי Hebrewחינוך education

הוראה 6.323.541.767.3Teaching=10משרות posts
יסודי 4.216.424.835.9Primaryחינוך education

הביניים חטיבת של "ב"ס
0.29.6Intermediate schools

עליסודי 0.93.912.118.8Secondaryחינוך education
ולגננות למורים מדרש 0.20.81.23.0Teacherבתי training colleges

■תלמידים 127.44945665.0909.6Pupils
ילדים 25.473.799.3246.6Kindergartensגני

יסודי 91.1362.4408.3435.5Primaryחינוך education
הביניים חטיבת של 1.372.8Intermediateב"ס schools

יסודי על 10.255.1150.1142.9Secondaryחינוך education
ולגננות מדרשלמורים 0.73.36.011.8Teacherבתי training colleges

בגרות בבחינות 0.82.310.712.3Graduatesעמדו of
matriculation exams

ערכי Arabחינוך education
הוראה 0.21.43.08.4Teachingנ10משרות posts
יסודי 0.21.22.36.0Primaryחינוך education

הביניים חטיבת של 0.21.0Intermediateב"ס schools
יסודי על 00.0.21.3Secondaryחינוך education

ולגננות למותם מדרש 000.1Teacherבתי training colleges
11.143.5103.8177.5Pupilsתלמידים

ילדים 1.17.113.217.4Kindergartens"גני
יסודי 10.034.581.6124.5Primaryחינוך education

הביניים חטיבת של ב"ס



1.614.8Intermediate schools

I Agircultural years. M977 חקלאיות. שנים 1



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

nprr
Unit1948/491958/591968/691979/80

(המשך) EDUCATIONחינוך (cont.)
יסודי על חינוך

ולגננות למורים מדוש בתי
בגרות בבחינות עמדו

07.0נ10 1.9
0.4 0
0.2 0

20.3
0.5
1.2

Secondary education
Teacher training colleges
Graduates of

אוניברסיטאות
אקדמי .noסגל (4,949)(293)מסי (1,509)'(9,329)

matriculation exams
Universities
Academic staff

ומרצים פרופסורים
10Jתלמידים

(118)
1.6

(2,702)
32.4 9.5

'(4,285)
57.6

Thereof:
Professors and lecturers
Students לימוד תחום

הרוח מדעי
החברה מדעי

משפטים

הכ מסך 9'0
70 of total

{ :;
32.7 י
23.4 < 49.7
5.8 J

30.3
29.0
3.7

Fieldof study
Humanities
Social sciences
Law

3.7רפואה 7.05.8Medicine ומתמטיקה מדעיךטבע
חקלאות
הנדסה

הכל סך תארים מקבלי
ראשון

no. 193מס
135

16.2 17.2
1.6 3.2
16.6 22.9

4,768 1,204
3,535 731

13.5
2.6
15.1

9,556
6,602

Sciences and mathematics
Agriculture
Engineering

Recipients of degrees total
First

48696"שני 3861,767Second 10190שלישי 87401Third 347תעודה 786Diploma

19501968 19581979
HEALTHבריאות

חולים בבתי מיטות
תושבים ל1.000 מיטות

10'
Rate שיעור

8.4
6.6

22.4 13.5
8.0 6.6

27.6
7,2

Beds in hospitals
Beds per 1 ,000 population

אישפרז ימי
ל1.000 אישפוז ימי

10J
Rate שיעור

8,035.9 4,698.3
2,863 2,349

8,577.0
2,265

Hospitalization days
Hospitalization days per

חולים בבתי חי מהלידותלידות Vo
Vo of births

1,000 population
Live births in hospitals

יהודיות
לאיהודיות

באם לטיפול תחנות
וכילד

■.

94.899.9 98.3
87.5

2100.0
*98.5

Jews
NonJews

Mother and child
הרות נשים נתקבלו:

תינוקות נתקבלו:
10'16.5

28.2
50.0 33.4
66.6 46.5

'77.7
94.4נ

health centres
Receptions: Pregnant women
Receptions: Infants

לאומי ביטוח
1955/561968/69 1960/611979/80.

NATIONAL INSURANCE
מבוטחים

וגמלאות קצבאות מקבלי
10'535940 6601,470Insured persons .

Recipients of benefits and
ושאירים 143.5"זקנה 62.2330.0

pensions
Old and survivors לידה 43.369.1מענקי 49.995.2Maternity grant לידה דמי

שבגינם הילדים מספר
ילדים קצבת משלמים

8.719.2 13.1
801.1 87.0

38.3
1,476.3

Maternity allowance
Children for whom allo
wances were paid

'11977 1978ג 1977



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

1979/80 1975/76 1971/73 rrrrr
Unit

WELFARE

Families receiving mate
rial assistance total
Thereof:
Invalidity or chronic
disease
Widow with children
Low income

NATIONAL ECONOMY
)at 1975 pirces)

Gross national product total
per capita

Private consumption expendi
ture  total
 per capita

General government consum
ption expenditure

Gross domestic capital formation

Net domestic product  total
)at current prices)
Agriculture, forestry <£ fishing
Industry
Construction, electricity
and water

Commerce, restaurants and
hotels

Transport, storage and
communication

Finance and business
services

Ownership ofdwellings
Public and community
services

Personal and other services

FOREIGN TRADE
Net imports oi goods
Net exports of goods
Excess of imports over exports
Exports as percent of imports
Indexof import volume
Index of export volume
Agricultural exports
Industrial exports (excl.
diamonds)

Diamonds
Imports of consumer goods

production inputs
investment goods

24,613 37.234 30.061

1,291 16,755

5,809
2,437

1979

84,877
22,429
57,815

15,278
27,101

23,401

100.0

5.0
22.8
11.1

14.1

6.9

8.2

8.8
20.2

2.9

7,333.1
4,301.2
3,031.9

58.7
208
236

555.6
2,503.7

4,282
5,771

12,717

2,578
4,760

1968 1958

43,972
15,668
30,040

10,704
14,103

11,799

100.0

7.8
23.7
9.0

11.6

9.3

9.3

6.2
19.5

3.6

1,093.2
602.1
491.1
55.1
100
100

112.9
297.0

1,418.8 229.3
626.2 111.3

5,610.6 776.2
1,196.9 233.3

19,673
9,836
13,863

6,931
4,754

6,456

10O.O

13.2
22.1
10.0

11.1

7.7

3.0

5.5
19.1

8.3

420.9
139.1
281.8
33.0
38
21

56.8
49.5

34.3
48.6
298.4
76.1

no. מס'

1950

8,514
6,721
6,361

5,021
2,315

4,656

IL. 10' ל''י
IL. ל"י

IL. 10' ל"י

IL. ל"י
IL. 10' לתי

300.3
35.1
265.5
11.7

17.0
9.4

8.8
76.7
169.1
56.2

10$'

1968=100

10$'

סעד
עזרה שקיבלו משפחות

הכל כלכלותסך
מזה:

כרונית מחלה או נכות

ילדים עם אלמנה
נמוכה הכנסה

הלאומי המשק
(1975 (במחירי

הכל גולמיסך לאומי תוצר
לנפש

פרטית לצריכה הוצאה
הכל סך 
לנפש

ציבורית לצריכה הוצאה

מקומית גולמית השקעה

הכל נקיסך מקומי תוצר
שוטפים) (במחירים
ודיג ייעור חקלאות,

תעשייה
ומים חשמל בינוי.

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה,

ושירותים פיננסים
עסקיים

מגורים בתי על בעלות
ציבוריים שירותים

וקהילתיים
ואחרים אישיים שירותים

חוץ סחר
נטו סחורות יבוא
נטו סחורות יצוא

היצוא על היבוא עודף
מהיבוא כאחוז היצוא

היבוא נפח מדד
היצוא נפח מדד

חקלאי יצוא
ליהלו (פרט תעשייתי יצוא

מים)
יהלומים

תצרוכת נכסי יבוא
לייצור תשומות
השקעה נכסי



(המשך) עיקריות סדרות .k
A. MAIN SERIES (com.)

nprr
Unit1930195819681979

BALANCEמאזן
OFהתשלומים PAYMENTS

סחורות כחשבון ,pj>vj710$'2853456563,757Deficit in goods and services
הכל סך  accountושירותים  total

ישיר ביטחוני ינוא 2853014062,607"לל0 excl. direct defence imports
לארץ להק ישראל 584.32,391.919,701Obligationsחובות of Israel to abroad

FINANCEכספים

(סוף התשלום אמןעי .ILסך 10' 6422,81530,128Totalל''י money supply (end
ofשנהן year)

של עו"ש פיקדונות "מזה:
4081,75519,259Thereof: Current deposits of

בבנקים theהציבור public in banks

PRICESמחירים

לצרכן המחירים 100178.4292.54,455.5Consumer=1952מדד price index
תשומה מווירי 1968מדד =100.0100.01,754.4Price index of inputs in residential
למגורים buildingבבנייה

של סיטוניים מחירים 100.01,674.0Wholesale"מדד price index of
התעשייה industrialתפוקת output

1948/491958/59968/691978/79

AGRICULTURE1חקלאות1

מעובד דונסשטח 1031,6504,1104,1324,270Cultivated area
10' dunam

בהשקייה :3001,2401,6621,890Thereof"מזה: irrigated
נקי מקומי .ILתוצר 10' 377.8920.917,779.8Netל"י domestic product

שוטפים) at)(במחירים current pirces)
110.491.383.9Employed'10מועסקים persons

נטו ההון .ILמלאי 10' M40.91,346.21,782.02,173.6Netל"י capita) stock (at fixed
קבועים) (prices(במחירים

חיטה '10ייצור: tons :21.273.7155.8133.2Productionט' Wheat
סוכר "סלק

122.1214.7146.7Sugar beet
80.0270.5443.0598.8Vegetablesירקות

אדמה 26.088.0114.6211.0Potatoes"תפוחי
272.7587.61,178.11,568.7Citrusהדרים
5.232.9Avocadoesאבוקדו

עוף 5.040.793.5202.7Poultry"כשר meat
בקר 2.018.934.336.4Beefי*בשר
בקר .1חלב 10' '78.8259.5408.3691.4Cowsל' milk

242.51,027.01,218.61,728.6Eggs'10ביצים
tonsדגים נ10 3.513.221.924.2Fishט'
מיס 'mצריכת 10' jrn2579901,235Water consumption
1C1.36.715.725.6Tractorsטרקטורים

I Agricultural years 2 1949/50 חקלאיות. שניס 1



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

1979 1968 1958 1950
יחידה
Unit

INDUSTRY

Establishments engaging 100
employees and over

Industrial production index  total1
Mining and quarrying
Food, beverages and tobacco
Textiles, clothing and leather
Wood and its products
Paper and its products,
printing and publishing

Rubber, plastic, chemical
and oil products

Nonmetallic mineral
products

Basic metal and metal
products

Machinery, electrical Sl elec
tronic equipment and
vehicles

Miscellaneous

ELECTRICITY
Installed generating capacity
Production
Consumption
Household
Commerce
Agricultural
Industrial
Water pumping

WATER

Household consumption
Industrial
Agricultural'

CONSTRUCTION

Building completed total
Building begun total
Dwellings building completed

 building begun
Road construction and
widening completed

begun

COMMERCE
Index of sales value in retail
trade. at fixed prices

'456

773

2,653
11,992

2,846
1,899
449

3,745
1,697

362.1
249.8

257.9

332

333

1,012
5,327

1,946

1,550
1,099

367 231
96 '70

'1,300 '1 ,265

517.0
497.7

100.0

163

100.O301.8657.2
100.0371558
10O.O220474
I00.O328626
100.0403602
100.O333583

I00.O408991

100.O182289

10O.O257550

100.03291,078

no. מס'

958=100.0

100.0

360
§1,682

490

448
473

196
46

'1,000

100
543

206

141
117

5332

mwt "ט גו מ
קוט"ש 106
10s KWH

5,140 3,423 2,709
5,730 3,823 2,635
30.2 22.6 34.2
38.1 24.3 30.7

457.5
492.5

m] 106 'O

m2 מ2'10

no. 10J '00

km. ק"מ

1968=100.0

תעשייה
100 המעסיקים מפעלים

ויותר שכירים
התעשייתיס"ה הייצור מדד

וחציבה כרייה
וטבק משקאות מזון.

ועור הלבשה טקסטיל,
ומוצריו עץ

דפוס ומוצריו, נייר
לאור והוצאה

מוצרים פלסטיק, גומי,
נפט ומוצרי כימיים
אל מינרלים מוצרים

מתכתיים
ומוצרי בסיסית מתכת

מחכה
חשמלי ציוד מכונות,
וכלי ואלקטרוני

הובלה
שונות

חשמל
מותקן ייצור בושר

ייצור
צריכה

ביתית
מסחר

חקלאות
תעשייה

מים שאיבת

מים
ביתי שימוש

תעשייתי
חקלאי*

בינוי
הכל סך בנייה גמר

הכל סך בנייה התחלת
בנייה גמר דירות

בנייה התחלת
חדשים כבישים סלילת

והרחבותגמר
התחלה 

מסחר
במסחר הפדיון מדד

המאורגן, הקמעוני
קבועים מחירים

Exl. diamonds.
Budget year.

Agricultural years.
M9785I 949/50 '1957/58 '1967/68

חקלאיות. שנים 2

'1976/77
יהלומים. כולל לא

תקציב. שנת
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(המשך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (com.)

nTrr1
Unit

1950195819681979

תיירותי TOURISTמלונות HOTELS
מלון .noבתי M90276299Hotelsמסי

6,50113,09124,321Roomsחדרים
2.04.79.3Nightsל'10לינות spent

TRANSPORTתחבורה
6רטיות 20.4107.8397.4Private'10מנוניות cars

מסחרי ורכב 20.449.886.8Trucksמשאיות and other
commercial vehicles

2.43.76.8Buses"אוטובוסים
האוטובוסים של .kmקילומטרז' 10' 140314Busק"מ kilometrage

נוסעים :1,5574,7064,1482,959Railways'10רכבת: passengers
שהובל 7791,6812,9844.431tonnageטונז' transported
הסוחר צי .noאוניות 1133(204מסי 106Ships of the merchant fleet
כוללת טונותתפוסה 10574.5224.21,077.3J2,461.8Gross tonnage

t10' Tons
שנחתו .noמטוסים 2,2722,2297,37011,586Aircraftמסי landing

נוסעים אויריו!: 116.6143.4969.72,802.1Air'10הובלה transport: passengers
Tonsמטענים 2,1872,45313,901145,407freightטונות

נפגעים עם דרכים .noתאונות 3,3278,09711,19714,367Roadמסי accidents with
casualties

3,87510,26915,78420,633Injuredנפגעים
הרוגים :228207407566Thereof"מזה: killed

POSTSדואר AND
'COMMUNICATIONותקשורתי
שנשלחו דואר 10s298446Mailדברי despatched and

receivedונתקבלו
ונתקבלו שנשלחו 7302,3242,059Parcels'10חבילות dispatched and

received
ונתקבלו שנשלחו 1,4241,4222,1691,316Telegramsמברקים dispatched and

received
טלפון 31904191,130Telephones'10מכשירי

להתקנת ממתינות בקשות
טלפון

ציבוריים טלפונים
"

1237216Applications outstanding

no. 5402,3107.250Publicמסי telephones

BANKSבנקים
הבנקאים המוסדות Balanceמאזני sheets of banking

שנה) institutions(סוף (end of year)
.ILנכסים 10' 1,381.910,957.11,206,783Assetsלי'י

648.1293,954Income"הכנסות
596.6283,007Expenditure"הוצאות

תפעולי 51.510,947Operationalרווח profit

INSURANCEחברות
COMPANIESביטוח

שנתקבלו Premiumsפרמיות received
חיים .ILביטוח 10' 4,062.2Life*1.87.578.6ל''י insurance
כללי 11,447.5General♦5.436.6321.9ביטוח insurance
ששולמו Claimsתביעות paid
חיים 0.42.833.5.1,171.9Life"ביטוח insurance
כללי 5,980.1General♦2.014.5158.2ביטוח insurance

' Budget years. ' Budget years. M961 '1977 תקציב. שנות
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הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. AVERAGE ANNUAL PERCENTAGE OF CHANGE

Geometric average גיאומטרי ממוצע

1958196819731979
1949195819681973

הכל 6.33.43.32.3Populationאוכלוסייהסך total
6.63.03.12.1Jewsיהודים

3.76.23.93.8NonJewsלאיהודים
טבעי ריבוי 1.8Natural'1.11.6שיעור increase rate

האוכלוסייה כל total population
1.9Jews'2.51.40.7יהודים

2.4NonJews'0.30.2לאיהודים
תינוקות פטירית 4.23.4שיעור 5.5Infantנ1.7 mortality rates
האוכלוסייה כל total population

5.1Jewsי5.64.02.3יהודים
לאיהודים 5.9NonJewsי1.72.12.6

בכוח ועולים עולים 13.72.721.76.3Immigrants and potential immigrants
35.220.38.99.5Touristsתיירים

האזרחי העבודה 3.43.33.02.2Civilianכוח labour force
4.03.33.72.1Employedמועסקים persons

מועסקים 4.24.0בלתי 12.83.6Unemployed
 לנפש פרטית לצריכה 4.14.44.12.6Privateנהוצאה consumption expenditure per
קבועים) (במחירים הכל capitaסך  total (at fixed pirces)

:Thereofמזה:
וטבק משקאות ,4.63.03.30.9Foodמזון, beverages and tobacco

וחפצים הלבשה ,3.35.73.03.4Clothing!הנעלה, footwear and personal
effectsאישיים

בניקיימא 4.210.89.04.4Durableמוצרים goods
אחרים 5.17.25.22.4Otherמוצרים commodities

24.14.44.23.0Servicesשירותים
ליום' לנפש 0.60.70.90.1Caloriesקלוריות per capita per day1
ליום' לנפש 0.40.31.40.1Proteinחלבון per capita per day'
ליום' לנפש 1.41.91.90.4Fatשומן per capita per day'

ברשות בניקיימא מוצרים
בית: משקי

Households possessing durable
goods:
Private car פרטית 7.5נ11.0מכונית

כביסה 14.59.446.3Washingמכונת machine
5.2Telephone'טלפון

טלויזיה 3.7TVנ47.9מקלט set
הכל סך  15.63.73.81.7Pupilsתלמידים total

עברי 15.53.03.42.2Hebrewחינוך education
ערבי 16.03.36.34.1Arabicחינוך education

באוניברסיטאות 21.613.08.23.0Studentsסטודנטים in universities
ל1.000 חולים בבתי מיטות

תושבים
2.21.701.5Beds in hospitals per 1,000 population

לנפש גולמי, לאומי 4.94.86.20.9Crossתוצר national product per capita
קבועים) at)(במחירים fixed prices)

לנפש ציבורית לצריכה 9.411.512.94.1General*הוצאה government consumption per
קבועים) capita(במחירים (at fixed prices)

לנפש מקומית גולמית 4.26.212.13.0Grossהשקעה capital formation per capita
קבועים) at)(במחירים ifxed prices)

' Agricultural year e.g. 1957/58,
appears in this table as 1958.

21958 '1978 '1977
1950 1973 1973

מוקיעה ,1957/58 כגון חקלאית, שנה
כ1958. זה בלוח
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(המשך) הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. AVERAGE ANNUAL PERCENTAGE OF CHANGE (cont.)

גיאומטרי Geometricממוצע average

1958196819731979
1949195819681973

סחורות של כחשבון 4.96.632.06.2Deficitהגירעון in goods and services account
התשלומים במאזן inושירותים balance of payments

לחול ישראל M2.013.723.918.9Israel'sחובות obligation to foreign countires
סחורות 19.315.818.220.7Exportsיצוא ofgoods
סחורות 5.910.022.116.3Importsיבו!ו of goods

של היצוא על היבוא 2.65.726.311.5Excessעודף of imports over exports of goods
סחורות

לצרכן המחירים 13.05.110.544.9Consumerמדד price index

קבועים) (במחירים החקלאי' 12.67.45.26.9Agricultural.התחנו product1 (at fixed pirces)
בחקלאות 2.00.21.7Employmentהתעסוקה in agirculture1

בחקלאות' ההון 213.14.11.72.1Capitalמלאי stock in agriculture1
קבועים) at)(במחירי fixed pirces)
חיטה (כמות): '12.810.86.69.4Productionייצורי (quantity): Wheat
28.020.12.512.7Cotton'כותנה
24.210.27.35.0Meatבשר

בקר 11.96.25.82.9Cow'sחלב milk
15.53.32.63.7Eggsביצים

הדר 5.311.25.91.2Citrusפרי fruit
אחרים 15.810.47.37.5Otherפירות fruit

הכל התעשייתיסך הייצור 11.810.65.1Industiralמדד production index total
מזרן :8.28.46.2Thereofמזה: food

ועור הלבשה ,12.610.16.2Textilesטקסטיל. clothing and footwear
כימיקלים פלסטיק, ,15.113.84.1Rubberגומי. plastics, chemicals

. ונפט .and oil
מתכת ומוצרי 9.910.54.4Metalמתכח and metal products

וכלי חשמלי ציוד ,12.614.29.1Machineryמכונות. electrical equip
mentהובלה and transport vehicles

חשמל M5.212.2S9.56.1Electircityייצור generation

הכל (שטח)סך בנייה 13.82.413.73.9Buildingגמר completed (area) total
(יחידות) דירות 4.017.68.3dwellings (units)

הקמעוני במסחר המגירות 9.113.65.3Index'מדר of sales in organized retail
קבועים) (במחירים tradeהמאורגן (at fixed pirces)

תיירותחדרים M0.58.43.9Touristמלונות hotels  rooms
13.26.46.5'לינות bed nights

מחשבים 17.3Number'"50.530.4'מספר of computers

מנועיים רכב 8.313.412.15.3Motor'כלי vehicles
קילומטרז 8.44.51.4Busesאוטובוסים kilometrage

18.7רכבתנוסעים 1.20.45.1Railways passengers
בנמלים שנטענו 14.814.02.29.8Freightמטענים loaded at ports
כנמלים שנפרקו 4.97.610.43.2Freightמטענים unloaded at ports

בינלאומית אוירית 5.121.110.89.5Internationalהובלה air passengers
נוסעיס

דרכים ונוח כתא M2.94.46.60.9Injuredנפגעים in road accidents
הרוגים ;מהם: 1.27.010.93.4Thereof: killed

Agricultural year. M958 '1958 41958 M968 '1968 '1968 '1957/58 '1957/58 '"1978

1950 1954 1951 1964 1961 1963 1951/52 1954/55 1973

חקלאית. שנה
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ואקלים שטח אי. פרק

ניתגו לא .1958 עד 1949 או 1949 עד 1940 כגון:
לא וכן התקופה. שנות ברוב מדדו שלא בתחנות
שבתנאי בתדונות כאלה לתקופות הממוצעים ניתנו

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

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

שלם. למספר מעוגלת
המטאורולוגי. מהשירות נתקבלו הנתונים

שטח
לקוי מתייחסים והנפות המחוזות 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

נתקבלו ירושלים מזרח שטח על הנתונים
הפנים. ממשרד

אקלים
לתקופה היחסית והלחות הטמפרטורה ממוצעי

נבחרים פרסומים
1972 ;1961 ;1948 היישובים רשימת 5 ,

למטרות טבעיים לאזורים ישראל מדינת חלוקת 8
סטטיסטיות

טכניים פרסומים

ליום נתונים  וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת 48
.31 *// 1978

961ו והדיור האוכלוסין מפקד
20 .14 ,10 ,6 ו, מכי

1972 והדיור האוכלוסין מפקד
העירוניים היישובים של הגיאוגרפיתסטטיסטית החלוקה 3

בישראל

15 ואקלים שטח AREA AND CLIMATE



area שטח

הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח א/י. לוח
TABLEI/I.LAND AREA OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS

סמל
טבעיהאזור ואזור נפה מחוז.

(קס"י) שטח
Area

Distirct, subdistrict
and natural region

Natural
region

.sq)הטבעי km.)code no.

הכל סך  היבשתי' 20,325LANDהשטח AREA1  TOTAL

ירושלים 627JERUSALEMמחוז DISTRICT

ירושלים 627Jerusalemנפת SubDistrict
יהודה01 300Judeanהרי Mountains01

יהודה02 327Judeanשפלת Coastal Plain02

הצפון 3,325NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 671Ze/atנפת SubDistrict
חולה03 240Hulaעמק Basin03
מזרחי04 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04
חצור05 106Hazorאזור Region05

ננרת 521Kinneretנפת SubDistrict

163Kinerot06כנרות06
מזרחי07 תחתון 358Easternגליל Lower Oalilee07

יזרעאל 1.197Yizreelנפת SubDistrict
שאן08 בית 219Betעמק Shean Basin08
חרת09 116Harodעמק Valley09
כוכב10 142Kokhavימת Plateau10

יזרעאל11 367Yizreelעמק Basin11

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרתתירען13 246NazarethTir'anהרי Mountains13

ענו 936Akkoנפת SubDistrict
מערבי14 pnnn 364Westernגליל Lower Galilee14

ידויעס15 246Yehiamאזור Region15

אילון16 128Elonאזור Region16
נהריה17 92Nahariyyaאזור Region17

עכו18 106Akkoאזור Region18

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 2S3Haifaנפת SubDistrict
חיפה19 283Haifaאזור Region19

AREA AND CLIMATE 16



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

TABLEI/I.LAND AREA OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS
)cont).

(קמ"ר)סמל Naturalשטח
האזור
הטבעי

טבעי ואזור נפה Areaמחוז,
)sq. km.)

District, subdistrict
and natural region

region
code no

חדרה 571Haderaנפת SubDislricl
הכרמל20 76Karmelחוף Coast20
יעקב21 זכרון 139Zikhronאזור Yaaqov Region21

אלכסנדר22 126Alexanderהר Mountain22
חדרה23 230Haderaאזור Region23

המרכז 1,242CENTRALמחת DISTRICT

השרון 348Sharonנפת SubDistrict
348Sharon24שרון24

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

רמלה 312Ramlaנפת SubDislricl
לוד27 312Lodאזור Region27

רחובות 298Rehovotנפת SubDistrict
רחובות28 169Rehovotאזור Region28
לציון29 ראשון 129Rishonאזור LeZiyyon Region29

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב תל 170Telנפת Aviv SubDistrict
אביב30 תל 170Telאזור Aviv Region30

הדרום 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 1,272Ashqelonנפת SubDistrict
מלאכי31 321Malakhiאזור Region31

לכיש32 491Lakhishאזור Region32
אשדוד33 63Ashdodאזור Region33
אשקלון34 397Ashqelonאזור Region34

שבע באר 12,835Beerנפת Sheva SubDistrict
גרר35 357Gerarאזור Region35
בשור36 1,066Besorאזור Region36
שבע37 באר 1,589Beerאזור Sheva Region37
צפונית38 1,650Northernערבה Arava38
דרומית39 284Southernערבה Arava39
הנגב40 7,889Negevהר Mountain40

הימות 445AREAשטח OF LAKES
כינרת 165Seaיס of Galilee
המלח1 280Deadים Sea1

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

מזרח כולל  1949 הנשק שביתת קוי לפי ישראל שטדו 1

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

אקלים1

(OC)

סימ םק ו uמ mMaxi it
oidiiunn jnri

111111IVVVIVIIVIIIIXXXIXII

coastal region החוף אזור
■■

Nahairyya, מטיאורולוגית תווי 18.420.221.124.825.028.730.130.329.626.718.3נהריה, 25.7
Met. Station

'0 10 m.35"06'E; 3301'N17.418.219.722.624.527.829.530.429.527.219.9 24.6
Gan Shomron שומרת p

מ' 25 m. 35o00'E; 32O28N
18.020.422.126.224.930.130.230.629.928.617.8 26.2
17.317.920.623.626.328.230.331.130.128.819.7 25.8

Tel Aviv, Sede Dov דב שדה אביב. 17.919.620.125.023.727.728.829.128.127.618.4תל 24.7
מ' 4 m. 34O47E; 32"06N18.118.620.322.725.128.330.531.530.328.020.0 24.1

Ben Guiron Airport גוריון בן תעופה 18.321.522.527.427.231.431.631.830.629.718.3נמל 26.9
מ' 40 m. 34"54'E; 32WN18.519.121.024.228.030.131.632.431.029.220.4 24.6

הפנימיים והעמקים ההרים אזור
HILL REGION

AND INLAND VALLEYS

Har Kenaan כנען 10.613.114.920.323.728.728.928.927.823.49.6הר 18.8

מ' 934 m. 35o30'E; 32O58'N9.811.414.319.024.828.729.729.928.023.611.3 17.1

Tavor, Agr. School חקלאי בי"ס 17.019.622.627.029.233.733.633.633.430.115.9תבור. 25.0
■n 144 m. 35>'24'E; 32O42'N15.917.820.624.929.932.533.534.233.229.817.0 24.0

Ramat David, דוד. 17.920.622.526.427.432.331.932.531.629.117.3רמת 26.5
Aerodrome תעופה שדה

מ' 50 m. 35oHE;32"40'N17.318.620.624.228.531.833.434.032.430.119.4 25.1
HefziBah, Gilboa גלבוע 18.321.423.928.630.134.534.434.834.230.517.4דופציבה. 27.1

;80m.35"26Eמי 32o3rN17.519.322.327.031.834.835.536.034.831.319.4 25.5
Jerusalem, Airport תעופה נמל 13.115.817.522.725.029.129.029.728.325.712.0ירושליס. 20.9

'O 757 m. 35O13'E; 31O52'N12.313.516.720.526.327.528.529.127.924.013.5 19.1

Bet Jimai גימל 16.920.321.926.627.732.131.732.631.029.116.0בית 25.0
מי 360 m. 34O59E; 31"43N16.517.419.123.629.030.832.132.530.828.818.6 24.5

Beer Sheva שבע 17.420.722.227.528.233.332.833.230.829.116.4באר 25.0
מ' 280 m. 34O48'E; 31O15N17.18.221.625.429.232.633.033.431.228.719.0 24.4

והערבה הירדן שקע
JORDAN RIFT AND ARAVA

ICefar Blum בלום 17.50.322.7כפר ;27.028.233.333.433.433.530.316.8 26.9
'0 75 m. 35"36E; 33"1O'N6.88.321.325.130.033.334.034.432.830.519.4 25.6

Deganya Alef א' 8.11.223.7דגניה ;29.030.336.0)5.935.734.730.417.7 26.4
'JD200 m. 35O34E; 32O43N8.39.622.426.731.734.936.637.1 .35.031.820.1 25.7

Tirat Zevi צבי 9.425.4טירת 22.630.532.937.737.837.8 .36.432.418.4 28.1
240מ' m. 35O32E; 32O25N9.09.923.628.633.336.7!7.538.2 .35.732.821.3 27.5

Elat 1.728.1!אילת 25.1 :32.535.218.819.3 .39.1 :36.433.421.3 29.2
מ' 12 m. 34O57E; 29O33N26.4 23.0 21.330.634.819.239.8 39.6 .36.633.123.0 28.2

ארעיים. הם ל1979 הנתונים 1
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CLIMATE1

TABLE1/2.MONTHLY MEAN OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM
TEMPERATURE

ra
י ומ מ י 0mumMiniנ

תקופה
111IIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPeriod

8.09.19.412.914.318.721.520.620.216.314.88.81979

8.28.49.412.014.117.620.521.119.615.912.810.219621968
6.57.58.111.012.316.618.817.616.714.213.110.41979
7.07.18.010.112.515.717.919.316.614.011.69.21961  1967
10.211.512.115.416.921.122.722.722.418.816.710.81979
8.49.210.612.715.319.021.322.120.317.013.310.619491958
7.58.39.412.913.918.320.519.919.316.414.28.91979
6.96.97.69.712.616.218.719.718.114.611.28.71951  1960

5.87.08.411.213.418.018.018.717.815.812.85.21979
4.54.86.59.813.716.817.918.417.014.510.56.119641973
7.48.910.413.015.119.720.620.419.716.414.57.91979
7.07.39.211.314518.420.621.019.416.112.78.619641973
6.27.39.011.914.319.120.320.219.015.612.97.11979

5.65.87.29.413.117.319.821.219.015.210.97.719491958
8.29.510.714.316.920.922.522.321.317.115.39.11979
7.57.89.812.315.919.921.922.320.917.212.98.819641973
4.96.47.710.612.116.017.117.216.614.612.05.51979
4.94.77.49.813.715.216.817.416.813.49.96.319671972
9.110.711.514.415.819.420.120.219.618.216.09.51979
9.19.210.012.616.818.620.220.719.718.315.611.219401949
6.48.29.713.013.417.918.718.518.015.716.07.01979
6.47.08.911.214.017.118.519.017.014.611.58.01961  1970

5.96.88.311.915.616.618.317.316.713.912.97.11979
6.26.37.910.213.416.218.018.716.913.610.08.019601969
9.110.011.314.417.820.521.722.121.218.116.19.41979
8.99.210.713.216.820.122.823.621.518.514.811.219491958
7.88.510.413.516.220.122.121.921.417.614.78.91979
7.97.79.112.115.819.221.422.520.517.213.09.619581967
9.812.815.119.121.324.524.825.424.021.819.210.81979
10.011.214.017.421.124.725.726.124.120.716.51151961  1970

1 Data for 1979 are porvisional.
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א/3.משקעים1 לוח
TABLE1/3.PRECIPITATION1

Station
הכל סך
Total XII

"מ מ

1א א1 VIVIII IV 111
תקופה
Period תחנה

COASTAL
REGION

Nahariyya, Met.
Station

Gan Shomron

Tel Aviv, Sede Do

Ben Gurion Airport

12452208552
2588126601

3674298590
1386144578
4183229459
1894152539
37142281677
1679130513

HILL REGION

AND INLAND

VALLEYS

4690253617Har Kenaan
1786141718
3078242525Tavor, Agr. School
1062105497
5678263585Ramat David,
1367JU483Aerodrome
2486229468HefziBah, Gilboa
115686405
36149209663Jerusalem, Central
86081486
25100247602Bet Jimal
147294493
303070250Beer Sheva, Negev
42743204Inst.

JORDAN RIFT

AND ARAVA

Kefar Blum

Degania Alef

Tirat Zevi

Elat

 3
4 

 2
ן

0 

0 _

2560135374
1125288479
01872208420
195080384

4265162347
093852270

0117ן

002725

197982274583
19316015610963228
197983305784

1931601609756156
197948243130

1931601327547153
197991378450

1931601328357123

1979924070186
19316019414389352

1979544557181

1931601359169195

1979544871114
1931601298853165

197952116330
1931601067850134
19791332310580

19316012610584174
1979117179150
931601289174164

197953144904
9316047393283

 5 6 65 37 41
 10 29 62 96 129

12 42 28
19 51 72
2 36

11 37
0 0
3 5

13
50
13

5

1979
93160
1979
93160
1979
93160
1979
93160

החוף אזור

נהייה,
מטי תחי
שומרון גן

דב שדה אביב. תל

תעופה נמל
גוריון בן

ההרים אזור
והעמקים
הפנימיים

כנען הר

חקלא בי"ס תבור.

דוד, רמת
תעופה שדה
גלבוע חפציבה.

מרכז ירושלים,

גימל בית

שבע. באר
הנגב מכון

הירדן שקע
והערבה

בלום כפר

א' דגניה

צבי טירת

אילת

Note: 0  drops or amount less than 0.5 .תזוח
1 Data for 1979 are provisional.

מ"מ. 0.5  מ קטנה כמות או טיפות = 0 הערה:
ארעיים. הם ל1979 הנתונים 1
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הגשומים1 הימים מספר א/4. לוח
TABLE 1/4.NUMBER OF RAINDAYS1

תחנה
תקופה
PeriodIIIIIIIVVVIVIIIIXXXIXIIהכ סך

TotalStation

החוף COASTALאזור
REGION

197912542185נהריה. 11654Nahariyya
מטי 938/391947/4812.810.08.62.51.26.8תחי 2.6 0.4 9.854.7Met. Station
שומרון 1979855227גן 5 0 1549Gan Shomron

938/391947/4812.18.48.72.50.85.7 2.7 0.1 10.951.9
אביב 19795441054תל 1235Tel Aviv, Sede Dov
דכ 938/391947/489.37.68.01.80.916.2שדה 2.4 0.1 10.146.4

תעופה 197910571096נמל 1351Ben Gurion גוריון 938/391947/489.47.78.72.40.85.8בן 1.9 0.2 8.545.4Airport

ההרים HILLאזור REGION
ANDוהעמקים INLAND
VALLEYSהפנימיים

כנען 197986102166הר 11555Har Kena'an
938/391947/4813.310.711.24.22.50.1 6.1 2.110.460.6

"ס בי 19797772145תבור, 1447Tavor, Agr. School
1938/391947/4811.58.89.62.21.45.5חקלאי 1.2 0.1 9.449.7
דוד, 19795562185רמת 1446Ramat David,

תעופה Aerodromeשדה
19796262066חפצינה, 134!HefziBah,
1938/391947/4810.07.88.52.30.85.4גלבוע 1.6 0.1 8.745.2Gilboa
19797371056ירושלים. 938Jerusalem, Central
1938/391947/488.38.18.82.71.24.8מרכז 1.7  7.943.5
גימל 1979461053בית 935Bet Jimal

1938/391947/488.57.78.52.71.25.1 2.1  7.243.0
שבע 1979tבאר

35013 1  1028Beer Sheva,
1938/391947/485.65.16.21.30.83.4 0.9 0.1 4.427.8

הירדן JORDANשקע RIFT
ANDוהערבה ARAVA

כלו0 19797873165כפר /45Kefar Blum
א' 1979דגניה

1938/391947/489.4
4

7.4
4

7.6
2

3.0
0

0.9
75 

5.2 1.1 0.1 
1:
6.f

3S

41.:
Degania Alef

צבי 1979251055טירת 1(3:Tirat Zevi

(19790200cאילת 00 < (Elat
20.6l.C1.00.30.20.3 0.1  4.6 1.2

1 Days with at least 1 mm. rainfall. Data for 1979 are
provisional. 2 Longtime averages for. 1940/41;
1942/431946/47; 1949/501957/58.

ל1979 הנתונים גשם. מ"מ 1.0 לפחות בהם שירד ימים 1

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

תקופהתחנה
Period

111111*****

החוף אזור

מטי תחי 1979757275657473נהריה,
19621968676867656770

שומרון 1979776969577066גן

19611967747470666565

דב שדה אביב, 1979696266547070חל

19491958747572727575

גוריון בן תעופה 1979716564526462נמל

19511960737471666063

והעמקים ההרים אזור
הפנימיים

כנען 1979767164495045הר
19641973756964564543

חקלאי בי"ס 1979736958485355תכור.
19641973686763575050

תעופה שדה דוד, 1979766967546259רמת

19491958737572696260

גלבוע 1979736761444847חפציבה,
1964197371■6963544747

תעופה נמל 1979776670495249ירושלים.

196219722686558534647

ג'מל 1979686063485553בית

19401949646263595257

שבע 1979685758445048באר

19611970656357514849

והערבה הירדן שקע

בלום 1979726861475148כפר

19601969757366605350

א' 1979737062495049דגניה
19491958707167605351

צבי 1979726557414542טירת
19581967696861514442

1979464134272422אילת
19611970454033292522

ארעיים. הם ל979ו הנתונים ו

מרכז. ירושלים תחנת 2
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TABLE1/5.MEAN RELATIVE HUMIDITY1 (percentages(

VIIVIIIIXXXIXIIStation

COASTAL REGION

717069706371Vahariyya, Met. station
717065656366
696969686276Gan Shomron
707268676168
686770666267Tel Aviv, Sede Dov
757369697175
676666595670Ben Gurion Airport
656664626670

HILL REGION AND INLAND
VALLEYS

515157565682Har Kenaan
495055536172
566059615076Tavor, Agr. school
565755525566
636364675976Ramat David, Aerodrome
596160606371
505355555077HefziBah, Gilboa
515453535970
595761576078Jerusalem, Airport
545559545764
616166595469Bet Jimal
596161565964
555663565872Beer Sheva
545759575862

JORDAN RIFT AND ARAVA

565756615073Kefar Blum
555959596573
535454605677Deganya Alef

 525454535968
464850555075Tirat Zevi
464949485263
242937393947Elat
262632354043

1 Data for 1979 are provisional.
2 Jerusalem, central.
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של ושכידוויות קיצוניים ערבים ממוצעים, א/6. לוח
אקלימיים1 יסודות

1979

ר פ מ CTemperature"טורהט
יחסית לחות
ממוצעת

צ ו מ ExtremeקיצוניMeanעמ
יומית
Mean
daily
relative
humidity

)90)
מקסימום
Maximum

מינימום
Minimum

יומי
Daily

מקסימום
Maximum

תאריך
Date

מינימום
1זז11ווו1ו111\

תאריך
Date

החוף אזור

מטי תחי 24.914.619.838.02/422/10נהריה 1.870.7

שומרון 25.412.719.138.524/626/2גן 1 .668.4

רב שדה אביב, 24.216.821.038.23/426/12תל 5.665.9

גוריון בן תעופה 26.414.120.240.32/426/2נמל 2.763.5

והעמקים ההרים אזור
הפנימיים

כנען 20.712.716.735.324/69/1הר 0.659.0

חקלאי בי"ס 26.714.520.640.424/629/12תבור, 3.759.8

תעופה שדה דוד, 26.313.620.041.928/926/2רמת 1 .864.9

גלבוע 27.915.721.842.228/917/1חפציבה. 0.856.7

תעופה נמל 22.411.717.036.724/624/1ירושלים, 1 .361.3

ג'מל 25.915.420.640.324/69/12בית 5.059.8

שבע 26.413.520.041.024/615/12באר 0.557.1

והערבה הירדן שקע

בלום 26.912.619.841.028/926/2כפר 1.458.3

א' 28.316.022.142.024/626/2דגניה 6.058.9

צבי 30.015.322.644.124/64/2טירת 3.853.8

31.719.025.443.821/630/12אילת 5.734.1

ארעיים. הם ל1979 הנתונים 1

מרכז.  ירושלים 2
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TABLE1/6.MEAN VALUES, EXTREMES AND FREQUENCIES OF
CLIMATIC ELEMENTS1

1979

הכל סך
עם ימים Numberמספר of days with

משקעים
"מ) (מ
Total

precipi

מ מ" 1

משקעים
ויותר
1 mm.

שלג
Snow

ברד
Hail

רעמים
Thunder

סערות
Gales

ערפל
Fog

טמפרטורה
Temperature

CQStation

tation
)mm)

precipi
tation

and more

מקסימום
max.

> 30o

מינימום
.1ז1תז
>50

COASTAL REGION

552 54121935712Nahariyya, met. station
590 49221248224Gan Shomron
459 35115

13180Tel Aviv, Sede Dov
677 51314912312Ben Gurion Airport

HILL REGION AND

INLAND VALLEYS

617 555103373635Har Kenaan
525 4721535Tavor, agr. school
585 46141114123Ramat David, aerodrome
468 41118221692HefziBah, Gilboa

2663 23814
114735Jerusalem, airport

602 3541260Bet Jimal
250 28131312917Beer Sheva

JORDAN RIFT AND ARAVA

374 5111351716031Kefar Blum
420 3915161670Deganya Alef
347 32116342056Tirat Zevi
17 222300Elat

1 Data for 1979 are provisional.
2 Jerusalem  Central.
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אוכלוסייה ב'. כדק

מפקד תוצאות היו הלאיהודית. לאוכלוסייה באשר
השוטף מהאומדן בערך ב4,000 גבוהות 1961
האוכלוסייה בעבור בעיקר  תאריך לאותו
בכ נמוכות היו 1972 מפקד ותוצאות המוסלמית,
אירציפות יש לכן, לנוצרים. בנוגע בעיקר ,5,000
1961 תחילת של לאומדן 1960 לסוף האומדן כין

.1972 לתחילת 1971 סוף ובין
הפטירות. על הלידות עודף הינו הטבעי הריבוי
1948 לפני שאירעו לידות נכללו לא ב/2 בלות

.1954 עד ונרשמו
הקבועה האוכלוסייה של ההגירה מאזן
שמוסבר כפי והיוצאים, הנכנסים בין ההפרש הינו
בין ההפרש הינו הנוכחת האוכלוסייה ושל לעיל,
ממנה. היוצאים מספר לבין למדינה הנכנסים מספר

של הגיאוגרפית החלוקה
האוכלוסייה

והסברים הגדרות

והמקיים בקביעות המאוכלס מקום הינו יישוב
הבאים: התנאים שלושת את

יותר או קבועים תושבים 20 כלל, בדרך בו, יש א.
יותר). או תושבים 10  1961 למפקד (עד

עצמי. מינהל לו יש ב.
אחר. יישוב של הרשמי בתחום נמצא אינו ג.

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

.1979
ל14 הרשמית החלוקה במסגרת טבעי. אזור
שטח של יותר מפורטת חלוקה נעשתה נפות,
הינו טבעי אזור כל טבעיים. אזורים ל40 המדינה
או שלמה נפה מקרים ובכמה אחת, נפה של חלק

שלם. מחוז
רצופים תחומים הינם הטבעיים האזורים
הפיסי, המבנה מבחינת הן האפשר, ככל ואחידים
התכונות מבחינת והן והקרקעות, האקלים
האוכ של והתרבותיות הכלכליות הדמוגרפיות,

לוסייה.
הכובד) (מרכז האוכלוסייה מיקום

כדלקמן: מחושב האוכלוסייה של הכובד מרכז
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האוכלוסייה אומדן

והסברים הגדרות

תושבים כוללת יורה) (דה קבועה אוכלוסייה
תושבים וכן בארץ, הנמצאים בכוח ועולים קבועים
האומדן. בעת משנה פחות מהארץ הנעדרים קבועים
את כוללת פקטו) (דה נוכחת אוכלוסייה
התושבים בכוח, העולים הקבועים, התושבים
בעת בארץ הנמצאים התיירים את וכן הארעיים
הקבועים התושבים את כוללת ואינה האומדן,

תאריך. באותו מהארץ שנעדרו בכוח והעולים
הם: הקבועה באוכלוסייה השינויים מרכיבי

ותיירים ככוח, ועולים עולים לידות, תוספות:
לשם כניסות בכוח; לעולים או לעולים שהפכו
ותושבים חוזרים, בכוח עולים משפחות; איחוד
ומעלה שנה של שהייה אחרי לארץ שחזרו קבועים

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

בירדן. מביקור חזרו שלא
הם: הנוכחת באוכלוסייה השינויים מרכיבי

בכוח ועולים תושבים עולים, לירות, תוספות:
נכנסים. ארעיים ותושבים תיירים מחו"ל, החוזרים
עולים קבועים, תושבים פטירות; הורדות:
לחו"ל. שיצאו ארעיים ותושבים תיירים בכוח,

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

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

ב12. הסכום
קרובות היו 1961 ב שנערך המפקד תוצאות
האוכלוסייה בעבור השוטפים לאומדנים מאוד
השוטפים. לאומדנים הותאמו 1972 ושל היהודית,
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ממחצית פחות ואשר תושבים, ל10,000 5.000
בחקלאות. עובדים המועסקים

תל של הערים באגדי הנכללים היישובים כל ה.
ולמושבים. לקיבוצים פרט וחיפה אביב
כדלקמן: מתחלקים העירוניים היישובים

של מוניציפאלי מעמד בעל יישוב עיר:
עירייה.

אחר. עירוני יישוב
כוללים: כפריים יישובים

תושבים 2,000 עד מונה שאוכלוסייתם יישובים א.
זה מכלל יוצאים חקלאיים). אינם אם (גם
תל של הערים אגדי בתחום הנמצאים היישובים

ולמושבים. לקיבוצים פרט וחיפה אביב
ל 2,000 בין מונה שאוכלוסייתם יישובים ב.
היישובים בין נכללו לא ואשר תושבים 10,000
בקבוצה יהודיים יישובים אין (כיום העירוניים

זו).
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
ושיווק החקלאי הציוד רכישת שבו שיתופית,
והרוב הצריכה ואילו כמשותף, מבוצעים התוצרת

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

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

קולקטיבי. בסיס על מאורגנים
בנגב הבדוית האוכלוסייה בדוים: שבטי

הארץ. ובצפון
בעלי מוסדות וכדומה: חוות מוסדות,
בתחום כלולים שאינם יישוב של תכונות

אחר. יישוב של המוניציפאלי
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
במרבית ביישוב. האוכלוסייה לרוב בהתאם
לא של או יהודים של מכריע רוב יש היישובים

יחורים.
בעלי "מעורבים", עירוניים יישובים שבעה יש
מספר עם אבל יהודית, אוכלוסייה של מכריע רוב
תל ירושלים, והס: לאיהודיים, תושבים של ניכר
ומעלות לוד רמלה, עכו, חיפה, אביביפו,
ביישובים הן נכללים אלה יישובים תרשיחא.
הכל בסך הלא.יהודיים; כיישובים והן היהודיים

אחת. פעם רק נכללים הם היישובים
קבוצות לשתי מחולקים היהודיים היישובים

Pj ^WT^tprnwrHYixipn Yp Xj כאשר:
.i ביישוב האוכלוסייה 

קו את F7 הגיאוגרפי האורך קו את מציין X
מבוטאים והרוחב האורך קוי הגיאוגרפי. הרוחב
אגף של במפות שמופיע כפי בקילומטרים,

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

מינימלי. הוא ממנה התושבים
נ טירה, ליד ב1950 היה הכובד מרכז מקום
ב סבא, כפר בתחום  האוכלוסין) (מפקד 1961
לראש מצפון בחגור  האוכלוסין) (מפקד 1972

העין. ראש בתחום וכ1979 העין
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

/^difT=(X^X)2 + (YiY)2] =
T WTryJV

 Vo

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.

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
2,000 כין מונה שאוכלוסייתם יהודיים יישובים ג.
ממחצית פחות ואשר תושבים ל10,000
כל (כיום, בחקלאות עוברים המועסקים
היישובים בין נמצאים זה בגודל היישובים

העירוניים).
בין מונה שאוכלוסייתם יהודיים, לא יישוביים ד.
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רישום תוצאות על מכיססים 1961 מפקד עד לידה
האוכלוסייה אומדני ב1.1948\.8. שנערך התושבים
זה, מפקד עד ודת גיל מין, לפי הלאיהודית
המרכזית התושבים כרטסת מיון על מבוססים
האומדנים ואילך, מ1961 .1955 ביולי שנערך
וב1972. בו96ו שנערכו המפקדים על מבוססים

האומדנים חישוב שיטת

אחרות, תכונות עם בשילוב גיל, לפי האומדנים .
שנת כסוף המצב את ומתארים לשנה אחת נערכים
שמלאו השלמות השנים מספר הוא הגיל הלוח.

האומדן. תאריך עד לאדם
מבוסס מסוימת 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 הפטירות"ואת את ומורידים
של המאזן הוספת ידי על גיל. לפי התושבים
הגילים אומדן מתקבל לבסיס וההורדות התוספות

השנה. לסוף

בית משקי
על מבוססים וגודלם הבית משקי על האומדנים

אדם. כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות
פי על האוכלוסייה אומדני עודכנו ב1976, החל
המשכיות לאפשר כדי .1972 מפקד תוצאות
1975 נתוני עובדו הנתונים, והשוואת הסדרות
ושיטת וביצועו ארגונו הסקר, מבנה על מחדש.
אומדני עדכון על וכן והשקלול הדגימה
ושכר. עבודה  י"ב לפרק מבוא ראה האוכלוסייה,
מוגדר בקיבוץ) למשפחה (פרט בית" ''משק
קבוע באופן בדירה יחד הגרים אנשים כקבוצת
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 הכית במשק הכלולות
במוסדות האוכלוסייה את כוללים אינם אלה

ובתים.

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

כפריים.
מוניציפאלי. מעמד חסרי יישובים גם יש

נציגות להם שיש יישובים יש האזורית במועצה
בתחום הנמצאים יישובים ויש במועצה
אך בה, נציגות להם ואין המועצה של המוניציפאלי
שבמועצה, היישובים במספר כלולים אלה גם

באוכלוסייתה. נכללת ואוכלוסייתם

מקורות

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

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

נפש. מ2,000 פחות המונים
מקובץ המתקבלת יישוב, ככל התושבים תנועת ב.

האוכלוסין. מרשם

פנימית* הגירה

ובתוך יישובים בין הפנימית ההגירה על הנתונים
מתוך שנעשו העיבודים על מבוססים היישובים
התושבים במרשם שנרשמו כפי השינויים קובץ

י לא יציאה יישוב של הרבים המקרים הפנים. במשרד
רבים עולים שעבור מהעובדה בעיקרם נובעים ידוע,
להודיע באו וכאשר כתובת נרשמה לא עלייתם בעת
בין כ"תנועה הדבר צוין המדוייקת, כתובתם על
היה כאלה, במקרים היציאה, יישוב יישובים'',

ידוע". "לא כמובן

דמוגרפיות תכונות

מקורות

ויבשת גיל מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדני

.1979 .8 מס' מוסף",  לישראל סטטיסטי "ירחק ."1977 ;1976 בישראל יהודים של סנימית כ"הגירה ראה מפורטים נתונים 1
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נבחרים פרסומים

1972  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

גדולים וביישובים יישוב צורת טבעי. אזור לפי אוכלוסייה 1

ארעיים) (נתונים
(סיכומים ותתרבעים רבעים ערים. באגדי אוכלוסייה 2

ארעיים)
העירוניים היישובים של סטטיסטית הגיאוגרפית החלוקה 3

בישראל
סטטיסטיים ובאזורים ביישובים בית ומשקי אוכלוסייה 4

1972 ;1961 ;1948 היישובים רשימת 5

(גיל.  א' חלק  האוכלוסייה של דמו;רפיות תכונות 6

משפחתי) ומצב מין
למטרות טבעיים לאזורים ישראל מדינת חלוקת 8

סטטיסטיות
דמוגרפי הרכב  בישראל בית משקי 9

לידה, ps) ב' חלק  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות 10

דת) עלייה. תקופת ■

(הרכב "גי חלק  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות 1r
סטטיסטיים) ובאזורים ביישובים האוכלוסייה

מיוחדים פרסומים

אי חלק  תש"ט) בחשון (ו' התושבים רישום 36
ב' חלק  תש"ט) בחשון (ו' התושבים רישום 53

19481964 בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 215
א' חלק 

19481964 בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 274
ב' חלק 

19671969 ביישובים האוכלוסייה 339
19691971 בישראל יהודים של פנימית הגירה 449

1995 עד בישראל בית ומשקי האוכלוסייה תחזית 568
19751977 בישראל המשפחות 591

;1977 בישראל האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות 634
1978

טכניים פרסומים
ליום נתונים וסמליהם אוכלוסייתס היישובים. רשימת 48

31 XII 1978

1967  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי 1961  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
1 חלק ירושלים מזרח
11 חלק ירושלים מזרח

,42,4038.36.33,28 ,25,22,20.19.17,1410 ,84 ,1 מס'
.43
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POPULATION ESTIMATE האוכלוסייה אומדן
אוכלוסייה קבוצת לטי האוכלוסייה, ב/ו. לוח

TABLEn/1.THE POPULATION, BY POPULATION GROUP
Thousands אלפיס

השנה בסוף ממוצעתאוכלוסייה אוכלוסייה
Population at end of yearAvearge populationאוכלוסייהאוכלוסייה

השנה ממוצעתבסוף
הכל הכללאיהודיםיהודיםסך Populationלאיהודיםיהודיםסך

at endAverage
TotalJewsNonJewsTotalJewsNonJewsof yearpopulation

נוכחת Deאוכלוסייה facto population

רישום כסיס 8על XI 1948 Basedהתושביס on the registration
8\\ 1948872.7(156.0) 716.7XX X

1948758.7671.9
19491,173.9'160.0 1,013.91,059.0(158.0) 901.0
19501,370.1,203.0167.11,266.8163.8 1,103.0
19511,577.8,404.4173.41,494.3170.3 1,324.0
19521,629.5,450.2179.31,606.21,429.8176.4
19531,669.4,483.6185.81,65031,467.7182.6
19541,717.8,526.0191.81,689.51,500.7188.8
19551,789.1,590.5198.61,750.41,555.3195.1
19561,872.4,667.5204.91,828.41,626.4202.0
19571,976.0,762.8213.21,930.51,721.2209.3'
19582,031.7,810.2221.52,000.1I ,782.7217.4
19592,088.7,858.8229.92,062.11,836.2225.9
19602,150.4,911.3239.12,117.0234.4 1,882.6

נוכחת אוכלוסייה
factoDe

קבועה Deאוכלוסייה jure populationilationpopi
בסיס 1961על 22המפקד VBased on the 22 V 1961 census

V 1961222,179.5247.1 1,932.4XX X2,183.3X
19612,234.2252.5 1,981.72,189.9247.9 1,942.02,235.82,189.0
19622,331.8262.9 2,068.92,288.2257.7 2,030.52,334.42,289.7
19632,430.1274.5 2,155.62,379.7268.4 2,111.32,436.02,380.3
19642,525.6286.4 2,239.22,477.5280.4 2,197.12,531.72,480.7
19652,598.4299.3 2,299.12,562.6292.8 2,269.82,606.22,566.8
19662,657.4312.5 2,344.92,629.2306.0 2,323.22,653.02,631.0
19672,776.3392.7 2,383.62,715.2352.7 2,362.62,780.52,711.7
19682,841.1406.3 2,434.82,806.5398.9 2,407.62,855.52,813.2
19692,929.5422.7 2,506.82,884.2414.6 2,469.62,939.22,890.8

בסיס 1972על 19המפקד VBased on the 19 V 1972 Census

19723,225.0472.3 2,752.73,172.6468.0 2,704.63,234.23,182.9
19733,338.2493.2 2,845.03,278.1482.4 2,795.63,344.53,283.9
19743,421.6514.7 2,906.93,377.4503.9 2,873.63,425.83,379.1
19753,493.2533.8 2,959.43,455.3524.0 2,931.23,519.23,458.2
19763,575.4555.0 3,020.43,533.0544.7 2,988.33,608.83,550.6
19773,653.2575.9 3,077.33,613.0565.9 3,047.23,692.63,637.9
19783,737.6596.4 3,141.23,692.6585.7 3,106.93,789.83,720.8
19793,836.2617.8 3,218.43,786.4606.9 3,179.53,892.13,809.4
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האוכלוסייה גידול מקורות ב/2. לוח
TABLEII/2. SOURCES OF POPULATION INCREASE

Thousands אלפים
מאזןאוכלוסייה אחוז
גידולמזה:מאזןריבויבתחילת מתוךאחוז הגירה
כלעוליסהגירהטבעיהתקופה הגירוי1שנתיאוכלוסייהסך כל סר

PopulationNaturalMigrationThereof:התקופההגידול Yearly7cבסוף of migra
at beginningIncreasebalanceimmiTotalPopulation atpercenttion balance
of periodgarnisincreaseend of periodof increaseout of total

increase

12345=2+36=1+575:18=3:5

19711948 
Jewsיהודים

'19481971649.6803.41,209.02,012.42,662.06.260.1
653.8499.6553.41,203.026.590.3.י19481950649'
195119551,203.0169.3218.2387.51,590.55.756.3
195619601,590.5169.2151.5320.71,911.23.747.2
196119651,911.2172.3218.1390.42,299.13.855.9
196619712,299.1240.6122.3362.92,662.02.533.7

ד ו ה י  א םל N0nJeי w
9!0נ$.19551971191.8196.41.81266.9458.734
19551960191.847.30.147.4239.23.70.2
19611965239.257.72.560.1299.34.64.2
19661971299.391.40.62159.4458.734.530.7

1 9791972 
כ ו א ה יכל י ס ו npהל u 1ati 0Total p o

197219793,115.6548.2172.5281.3720.63,836.22.623.9
19723,115.663.046.457.6109.43,225.03.542.3
19733,225.063.250.156.5113.23,338.23.544.3
19743,338.269.214.333.583.43,421.62.517.1
19753,421.671.20.321.571.63,493.22.10.5
19763,493.274.77.421.182.13,575.32.39.0
19773,575.370.57.422.877.83,653.22.29.6
19783,653.267.616.828.884.43,737.62.319.9
19793,737.668.829.939.698.73,836.22.630.3

Jewsיהודים
197219792,662.0388.8167.5265.5S56.43,218.42.430.1

19722,662.044.845.955.490.72,752.73.450.6
19732,752.744.248.054.292.32,845.03.452.1
19742,845.049.312.731.362.02,906.92.220.4
19752,906.951.80.619.752.52,959.41.81.2
19762,959.453.97.019.561.03,020.42.011.5
19773,020.450.07.021.356.93,077.31.912.2
19783,077.347.216.726.863.93,141.22.026.1
19793,141.247.729.537.277.23,218.42.538.2

ד ו ה י  א םל NonJewsי
197219794453.6159.44.915.8164.3617.83.93.0

1972453.618.20.52.218.7472.34.11.6
1973472.319.01.92.320.9493.24.49.2
1974493.219.91.62.221.5514.74.47.4
1975514.719.40.3l.g19.1533.83.71.5
1976533.820.80.41.621.2555.03.81.9
1977555.020.50.41.520.9575.93.82.4
1978575.920.40.11.920.5596.43.50.3
1979596.421.10.42.421.5617.83.61.7

1 As from 15 V 1948. 2 Incl. additionofEast Jerusalem in
1967. 3 Excl. the addition of the East Jerusalem
population. 4 See introduction.

נ ירושלים מזרח הוספת כולל 2 .15 v מ1948 1

מזרח אוכלוסיית הוספת כולל לא 3 .1967
מבוא. ראה 4 ירושלים.
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ובישראל בעולם היהודית ב/3.האוכלוסייה לוח
TABLE II/3.WORLD JEWISH POPULATION AND JEWISH POPULATION in ISRAEL

אחרת. צוין כן אם אלא שנה. סוף ,Thousandsאלפים end of year, unless otherwise staled.

Inבישראל Israel

הכלי בישראלסך היהודים
Total1מוחלטים הכלמספרים מסך כאחוז

Absolute numbersJews in Israel
as percent of total

18504,8001850

18827,700240.31882

1895471895

190010,700500.51900

191413,500850.61914

21916/1857I916/182

223 V 19228423 X 19222

30 V 192514,8001220.830 V 1925

218XI 193117518 XI 19312

19353551935

194016,7004672.81940

194511,0005645.11945

194711,2706305.61947

15 V 194811,3006505.715 V 1948

195111,5331,40412.21951

195411,8671,52612.91954

195712,0351,76314.61957

222 V 196112,8661,93215.022 V 19612

196413,2252,23916.91964

196513,4112,29917.11965

196613,5382,34517.31966

196713,6282,38417.51967

196813,7862,43517.71968

196913,8762,50718.11969

197013,9512,58218.51970

197114,2362,66218.71971

197214,3712,75319.21972

197314,1502,84520.11973

197414,2302,90720.41974

197514,1452,95920.91975

197614,2603,02021.21976

197714,2903,07721.51977

197814,3963,14121.81978

1 Crude estimates. Source: American Jewish Yearbook.
2 Census in Israel. AmericanJewish Yearbook המקור: גולמיים. אומדנים

בישראל. מפקד
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geographical distribution of the population האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה
אוכלוסייה וקבוצת נפה1 מחוז, לפי אוכלוסייה, ב/4. לוח

TABLE II/4.POPULATION, BY DISTRITC, SUBDISTRICT1 AND POPULATION
GROUP

Distirct and subdistirct

1X11
1979

31 XII
1978

20V
1972

22V
1961

Percentages DMinK

8X1
1948

31 XII
1979

31 XII
1978

20V
1972

22V
1961

8X1
1948

Thousands אלפיס
ונפה מחוז

GRAND TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistirct
Rehovot SubDistirct

Tel Aviv District

Southern District
AshqelonSubDistirct
Beer Sheva SubDistirct

Administered Terirtories*

Judaea and Samaira
Gaza Stirp and Sinai
Golan Heights

Total population האוכלוסייה כל
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3,834.2 3,737.6 3,147.7 2,179.5 2872.7

11.4 11.4 11.0 8.8 10.2 438.2 425.2 347.4 191.9 87.1

15.5 15.4 15.0 15.5 16.8 594.1 575.4 473.3 337.1 144.0

1.7

1.6

5.7

6.6

4.7

7.0
2.8
5.5

12.1
5.1

7.0

0.5

0.3
0.1

0.1

1.7

1.6
5.7

6.5

14.5 14.7
10.4 10.6

4.1 4.1

1.8

1.6

5.5
6.1

15.4
11.3

4.0

2.1

2.0

5.5

5.9

1.2

2.3
6.9
6.4

17.0 20.5
12.7 14.7
4.3 5.8

63.3

59.6
219.2

252.0

557.4
400.4

157.0

62.0
58.0

212.8

242.6

548.5
395.7

152.9

56.7
49.6
173.7

193.4

45.6

43.3
120.1

10.8

19.5

59.0
128.1 54.7

483.8 370.3 175.1

356.7 276.2 125.5

127.1 94.1 49.6

20.0 19.8 18.4 18.1 14.3 766.4 741.7 579.7 407.0 122.3

4.7
7.0

2.8

5.4

4.6 4.7 4.3 180.4 175.6 143.5 102.5 36.9

6.4 6.3 5.7 269.4 260.9 202.8 136.5 48.9
2.8 3.1 0.5 106.9 103.4 89.2 68.3 4.4

4.6 4.6 3.8 209.7 201.7 144.2 99.7 32.1

26.0 26.4 28.8 32.0 35.7 995.9 984.9 907.2 699.3 .?0.5.7

11.9 11.3
5.1 4.9
6.9 6.4

3.5

4.5

2.5
0.8

1.7

464.6
196.3

268.3

446.2

188.9

257.3

0.4 0.1 
0.2 0.0 
0.1 0.0 
0.1 0.0 

19.7 15.6
10.0 7.4
5.5 4.8
4.2 3.4

354.2 173.9 21.4
153.0 76.7 7.2
201.2 97.2 14.2

2.1

0.8
0.7

0.6

כולל סך

ירושלים מחוז

הצפוןמחוז
צפתנפת
כנרתנפת
יזרעאלנפת
עכונפת

חיפהמחוז

חיפהנפת
חדרהנפת

המרכזמחוז
השרוןנפת
תקוהנפת פתח
רמלהנפת
רחובותנפת

ו אביגמחוז hr

ן ■זדרוםמחוז

אשקלוןנפת
1 שבענפת באר

מוחזקים3שטחים ו

ושומרץ יהודה
וסיני עזה רצועת

הגולןרמת
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(המשך) אוכלוסייה וקבוצת נפה1 מחוז, לפי ב/4.אוכלוסייה, לוח
TABLEII/4.POPULATION, BY DISTRICT,SUBDISTRICT1 AND POPULATION

GROUP (cont.)

Distirct and subdistirct

31 XII
1979

31 XII
1978

20 V
1972

22V
1961

Percentages אחוזים

8 XI
1948

31 XII
1979

31 XII
1978

20V
1972

22V
1961

8 XI
1948

Thousands אלפים

GRAND TOTAL
Jerusalem District
Northern District
Zefat SubDistirct
Kinneret SubDistirct
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict
Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict
Central District
Sharon SubDistrict
Petah TiqwaSubDistirct
Ramla SubDistirct
Rehovot SubDistrict
Tel Aviv District
Southern District
Ashqelon SubDistirct
Beer Sheva SubDistirct

Administered Territoriesi
Judaea and Samaira
Gaza Strip and Sinai
Golan Heights

TOTAL
Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistirct
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict
Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistirct
Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistirct
RamlaSubDistirct
Rehovot SubDistrict
TelAviv District
Southern District
AshqelonSubDistirct
Beer Sheva SubDistirct

Jews
100.0
10.1

9.5
1.8
1.4
3.4
2.9

14.2
11.4
2.8
22.0
4.5
8.0
3.0
6.5

30.6
13.0
6.1
6.9
0.6
0.3
0.2
0.1

ונפה מחוז

100.0 100.0
10.0 9.7
9.4
1.8
1.4
3.4
2.8

9.5
2.0
1.4
3.4
2.7

14.4 15.2
11.6 12.3
2.8 2.9
21.8 19.9
4.5 4.3
8.0 7.2
2.9 3.0
6.4 5.3

31.1 33.5
12.8 12.1
6.0 5.7
6.8
0.4
0.2
0.2
0.1

6.4
0.1
0.0
0.0
0.0

100.0
9.7
10.0
2.2
1.8
3.4
2.6
16.7
13.3
3.4

19.7
4.4
6.8
3.3
5.2
35.9
8.0
3.9
4.1

100.0 3,218.4
12.0 324.0
7.6 307.2
1.3 58.5
2.1 45.7
3.4 110.8
0.8 92.1

21.1
16.6
4.5

15.2
3.8
6.6
0.2
4.6
43.2
0.9
0.7
0.2

NonJews
100.0
18.5

46.4
0.8
2.2
17.5
25.9
16.0
5.2
10.8

9.7
5.8
1.9
1.9
0.1
1.6

7.8
0.1
7.7

100.0
18.5
46.7
0.8
2.2
17.7
26.0
15.9
5.1
10.8
9.7
5.8
1.8
1.9
0.1

1.6
7.5
0.1
7.4

100.0 100.0 100.0
18.7 1.7 1.8

47.2
0.9
2.4
17.7
26.2

57.7
1.2
3.2

21.6
31.7

58.1
1.2
3.3

22.4
31.2

16.3 19.4 17.6
5.6 7.5 5.9
10.6 11.9 11.7

9.6 10.9 10.3
6.0 7.0 6.6
1.8 1.9 1.9

1.8
0.2

1.7
0.2
1.6 2.8
6.6 7.5
0.1 0.1
6.5 7.4

1.7
0.1

2.3

9.9
1.6
8.3

3,141.2 2,686.7
314.7 261.1

458.5
368.2
90.3
705.^
144.4
258.0
95.1
208.9
985.9
416.7
195.8
220.9

19.7
10.0
4.2
5.5

617.8
114.2

286.9
4.8
13.9
108.4
159.8

98.9
32.2
66.7
60.0
36.0
11.4
11.8
0.8
70.0
47.9
0.6
47.3

296.6
57.4
44.6
106.9
87.7
453.5
365.2
88.3
684.1
140.8
250.0
92.2

201.1

975.3
401.4
188.5
212.9

15.6
7.4
4.8
3.4

596.4
110.5
278.8
4.6
13.4
105.9
154.9

95.1
30.5
64.6
57.6
34.8
10.9
11.3
0.6
9.5

44.9
0.4
44.4

255.7
52.5
38.4
92.3
72.5
408.8
330.8
78.0
535.3
115.9
194.6
81.4
143.4
899.9
323.8
152.4
171.4

2.1
0.8
0.7
0.6

461.0
86.3
217.6

4.1
11.2
81.4
120.8

75.0
25.9
49.0
44.4
27.5
8.2
7.8
0.8

7.3

30.4
0.6
29.8

1,932.3
187.7
194.3
42.6
35.4
66.6
49.7
322.3
257.6
64.7

380.1
85.1
131.8
63.9
99.3
692.6
155.3
76.4
78.9

2716.7
84.2
53.4
8.9
14.4
24.1
6.0

147.7
116.4
31.3

106.2
26.5
45.9
1.8

32.0
302.1
6.0
4.8
1.2

לאיהודים
156.0247.2
2.94.2
90.6142.8
1.93.0
5.17.9
34.953.5
48.778.4

27.448.0
9.118.6
18.329.4

26.9
17.4
4.7
4.4
0.4
6.7
18.6
0.3
18.3

16.1
10.4
3.0
2.6
0.1

3.6
15.4
2.4
13.0

כולל סך
ירושלים מחוז
הצפון מחוז
צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת
חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת
המרגז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת
אבינ תל מחוז
הדרום מחוז

אשקלון נפת
שבע באר נפת

מוחזקים3 שטחיס
ושומרון יהודה
וסיני עזה רצועת

הגולן ומת

הכל סך
ירושלים מחוז
הצפון מחוז
צפת נפת
כנרח נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת
חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת
המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת
אביג תל מחוז
הדרום מחוז

אשקלון נפת
שבע באר נפת

1 According to the present boundaries of the sub
distircts. 2 Incl. not known. 3 Israeli residents who live
there.

לא כולל 2 הנפות. של הנוכחיים הגבולות לפי ו

בהם. הגריס ישראל תושבי 3 .5dt
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היהודית האוכלוסייה של תקן1 ומרחקי כובד מרכז ב/5. לוח
TABLEII/5.CENTRES OF GRAVITY AND STANDARD DISTANCES1 OF THE JEWISH

POPULATION

End of year שנה סוף

(ק"מ) תקן מרחק

Standard distance (km.)

Centre of gravity

50.9

46.4

45.0
43.1

46.9

47.6
47.7

47.8

48.1

49.1

49.9

50.6

51.0

51.3
51.8

52,4

53.4

53.9
54.1

54.1

54.2
54.4

54.5

54.3

54.4
54.9

54.7

54.8

54.8
54.8

54.8

54.8
54.9

158.7

151.8

143.8

143.7

144.2

144.3

144.1

144.0

143.8

143.8

143.8

143.6

143.6

143.5

143.2

144.9

144.9

144.8

144.7

144.6

144.6

144.5

144.4

144.4

144.3

145.2

144.3

144.3

144.3

144.3

144.3

144.3

144.3

169.0

170.6

182.0

181.9

181.7

180.9

180.1

179.8

179.4

178.9

178.1

177.7

177.3

177.2

175.6

173.8

173.1

172.6

172.2

171.8

171.6

171.2

170.7

170.4

170.1

171.9

169.8

169.3

169.0

168.5

168.7

168.6

168.3

1922

1931

8 XI 1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

22 V 1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1 See: (a)An introductioninCeostatistics. basedona course of מאת הרצאות לפי לגאוסטטיסטיקה "מבוא א< יאה: 1

lectures by Pro.f r. Bachi, compiled by J. Yam, Jerusalem, פרק אקדמון.תשכ"ז, ירושלים, ים, י בעריכת בקי" ר' פרופ'
Academon, 1966, Chapter 3. .3
)b) R. Bachi, Standard Distance Measures and Related Methods for Spatial Analysis, Philadelphia, paper of Regional ב)
Science Association Vol. X, Zurich Congress, 1962.
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ונפה1 מחוז לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות ב/6. לוח
TABLE I1/6. POPULATION DENSITY PER LAND SQ. KM.,

BY DISTRICT AND SUBDISTRICT1

ונפה מחוז
8 XI

1948

22 V

1961

20 V

1972

31 XII
1975

31 XII
1976

31 XII
1978

31 XII
1979

District and subdistirct

כולל 43.1107.6154.8171.6175.6183.1187.8GRANDסך TOTAL

ירושלים 159.5344.5554.0625.4643.5678.2698.8Jerusalemמחוז District

הצפון 44.2101.4142.3160.0164.2173.1178.9Northernמחוז District

צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת

16.4

38.2

50.3

59.6

67.9

83.1

100.4

136.8

84.4

95.2

145.1

206.6

88.7

103.3

165.1

236.1

89.5
105.4

169.8

243.4

92.5

111.4

177.7

259.2

94.4
114.4

. 183.1

269.2

ZefatSubDistrict
Kinneret SubDistrict
YizreelSubDistrict
Akko SubDistrict

חיפה 209.2433.6566.5613.9624.3642.3652.7Haifaמחוז District

חיפה נפת
חדרה נפת

452.4

88.6

976.0

164.8

1.260.5

222.6

1,352.2

247.9

1,370.1

254.6

1.398.1

267.7

1,415.0

274.9

Haifa SubDistirct
Hadera SubDistrict

המרכז 100.4327.8466.7535.9557.2597.2617.1Centralמחוז District

השרק נפת
תקוה פתח נפת

רמלה נפת
רחובות נפת

108.2

175.6

14.4

I09;8

294.7

480.6

218.9

334.6

412.3

714.0

286.0

484.0

462.6

824.0

313.7

579.6

476.9

857.6

320.3

612.7

504.7

918.8

331.5

676.7

518.5

948.6

342.6

703.6

Sharon SubDistrict
Pctah Tiqwa SubDistrict

RamlaSubDistrict
Rehovot SubDistrict

אביכ תל 834.01646.2.מחוז 5.336.7 4.113.5 15.697.4 .5.793.35.858.2Tel Aviv District

הדרוס 1512.325.129.330.131.632.9Southernמחוז District

אשקלון נפת
שבע באר נפת

5.8

1.1

60.3

7.6

120.3

15.7

138.5

18.5

141.8

19.1

148.5

20.0

154.3

20.9

Ashqelon SubDistirct
Beer Sheva SubDistrict

1 According to the present boundaries of the subdistircts.
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אוכלוסייה, קבוצת לפי ויישובים1, (אלפים) בור.אוכלוסייה לוח
טבעי ואזור נפה

TABLE ///7 POPULATION (thousands) AND LOCALITIES1, BY POPULATION GROUP'
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION

31 XII 1979
הכל JewsNonJewsיהודיםTotalסך לאיהודים

נפה
טבעי ואזור

יישובים
Locali

* §
יישובים1£

Locali
* g
יישוביס£1

Locali
Be?!I §

\ eff

Subdistrict
and natural region ties9 a

ef£
tiesp S

ef£
tiesPI'S

S"n
כולל 9093,836.28003,218.411644617.8GRANTסך TOTAL
ירושלים 66438.261324.06114.2Jerusalemנסת SubDistirct יהודה הרי

יהודה שפלת
34
32

415.6
22.6

30
31

301.5
22.5

5
1

114.1
0.1

Judean Mountains
Judean Foothills

צפת נמת
חולה עמכ

מזרחי עליון גליל
חצור אזור

58
23
26
9

63.3
25.9
26.0
11.5

55
23
24
8

58.5
25.8
23.2
9.5

3

2
1



4.8
0.0
2.8
2.0

Zefat SubDistrict
Hula Basin
Eastern Upper Galilee
Hazor Region

כנרת נפת
כנרות

מזרחי תחתון גליל

45
25
20

59.6
40.9
18.7

42
25
17

45.7
39.4
6.3

3

3

/
1

13.9
1.5
12.4

Kinneret SubDistrict
Kinerot
Eastern Lower Galilee

יזרעאל נמת
שאן בית עמק

חרת עמק
כוכב רמה

יזרעאל עמק
מנשה רמת

נצרתתירען הרי

116
20
10
9

45
7
25

219.2
21.3
6.5
5.7

46.2
3.8

135.7

91
,20
9
4
42
7
9

110.8
21.3
5.7
2.0

43.5
3.8

34.5

25

1

5
3

16

10

10

108.4
0.0
0.8
3:7
2.8
0.0

101.1

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

ענו נפת
מערבי תחתון גליל

יחיעם אזור
אילון אזור
נהריה אזור
עכו אזור

91
24
21
16
20
10

252.0
112.8
33.7
9.0
48.4
48.2

54
ר
10
13
16
8

92.1
12.8
6.5
4.3
36.2
32.4

39
17
12
3
4
3

4
4

159.8
99.9
27.2
4.7
12.2
15.8

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

חיסה נמת
חיפה אזור

23
23

400.4
400.4

20
20

368.2
368.2

4

4

4
4

32.2
.32.2

Haifa SubDistrict
Haifa Region

חדרה נסת
הכרמל חוף

יעקב pvr אזור
אלכסנדר הר
חדרה אזור

72
15
10
18
29

157.0
12.3
7.8

43.0
93.9

52
13
9
4
26

90.3
7.4
7.6
0.8
74.5

20
2

1

14

3



66.7
4.9
0.2
42.1
19.4

Hadera SubDistrict
Karmel Coast
Zikhron Yaakov Region
Alexander Mountain
Hadera Region

השרץ נסח
שרון

86
86

180.4
180.4

79
79

144.4
144.4

7
7

36.0
36.0

Sharon SubDistrict
Sharon

תקוה סתת נפת
השרון דרום

תקוה פתח אזור

51
25
26

269.4
96.2
173.2

48
24
24

258.0
92.8
165.2

3
1

2


11.4
3.4
8.0

Petah Tiqwa SubDistrict
Southern Sharon
Petah Tiqwa Region

רמלה נפת
לה אזור

48
48

106.9
106.9

48
48

95.1
95.1

2
2

11.8
11.8

Ramla SubDistrict
Lod Region

רחובות נסת
רחוכות אזור

לציץ ראשון אזור

47
36
11

2091:
103.6
106.1

47
36
11

208.9
103.1
105.8



0.8
0.5
0.2

Rehovot SubDistrict
Rehovot Region
Rishon LeZiyyon Region אנינ תל נסת

אביב תל אזור
) 18

18
995S
995.5

;8
18

985.i
985.9

7

1

10.0
10.0

Tel Aviv SubDistirct
Tel Aviv Region אשקלון נפת

מלאכי אזור
לכיש אזור
אשדוד אזור
אשקלץ אזור

96
43
22

) 1

30

196..
28.!
.33
62..
.72

96
43
22
1

/ 30

195.6
28.7
33.1
62.C
71.5




0.6
0.1
0.0
0.2
0.2

Ashqelon SubDistrict
Malakhi Region
Lakhish Region
Ashdod Region
Ashqelon Region
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אוכלוסייה, קבוצת לפי ויישובים', (אלפים) ב/7.אוכלוסייה לוח
(המשך) טבעי ואזור נפה

TABLE II/7.POPULATION (thousands) ANDLOCALITIES', BY POPULATION GROUP
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION (cont.) '

31 XII 1979

Subdistrict
and natural ergion

Beer Sheva SubDistrict
Gerar Region
Besor Region
Beer Sheva Region
Northern Arava
Southern Arava
Negev Mountains

Administered Territories2

NonJews לאיהודים

~ o
n ■3
.£ J3

3|
11

יישובים
Locali
ties

Jews

? o
n 3

? g.

יישובים
Local i
ties

Total הכל סך

? o£1
r £

47.3
0.0
0.0
46.4
0.0
0.8
0.1
X

יישובים
Locali
ties

25

25

220.9
18.3
21.7
122.1

1.7
19.1
38.0
19.7

89
31
29
7

6
7
9
X

268.3
18.3
21.7
168.5

1.7
19.9
38.2
19.7

92
31
29
10
6
1
9
X

נפה
טבעי ואזור

שכע נאד נסח
גרר אוור

כשור אזור
שבע באר אזור
צפתית ערבה
דרומית ערבה

הנגב הר
מוחזקים2 שטוויס

1 Bedouin tribes and Jewish
Terirtories are not included in
localities see introduction. 2

localities in the Administered
the localities; as for the mixed
See note 3 to Table II/4.

המוחזקים בשטחים היהודיים והיישובים הבדויס שבטי 1

ראה המעורבים. היישובים בדבר ביישובים; כלולים אינט
ב/4. ללוח נ הערה ראה 2 מבוא.

היישוב גודל לפי ויישובים, (אלפים) אוכלוסייה ב/8. לוח
TABLEII/8.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES, BY SIZE OF LOCALITY

Endofyear שנה סוף
אוכלוסייה
Population

1979 1953

יישובים'
Localities1

1979 1953

Population אוכלוסייה

1979
22 V
1961

1953

Localities' יישובים1

1979
22V
1961

1953

ביישוב תושבים
Population in locality

Percentages אחוזים Absolute numbers מוחלטים מספרים

100.0 100.0 100.0 100.0 3,836.2 2,179.5 1,669.4 909 873 848

0.1
0.3
3.7
3.5
1.4
4.1
5.1
9.8
15.8
13.2
40.9
1.5

0.1

0.3
1.4
7.0
3.9
3.9
10.7
8.3
8.1
16.1

39.0
1.2

4.0
7.3

46.6
22.6
4.2
5.5
3.1
3.0
2.0
0.8
0.9

11.1
17.4
42.7
11.7
5.4
6.7
2.3
1.1
1.2

0.3

0.5 

2.0
10.3

143.4
133.2
55.5
156.5
196.2
377.7
606.3
507.7

1,566.7
58.6

2.4

19.7

3.9
17.1

138.2
75.9
76.0
164.8
145.0
175.3
471.0
144.8
736.5
27.0

3.8

5.0
23.0
116.5
65.1
65.2
178.0
139.9
135.7
269.5

651.5
20.1

36
67

424
205
39
47
30
27
19
7

77
109
411
121
51
50
20
14
15

94
148
362
99
46
57
20
9
10

הכל סך
TOTAL
099

100199
200499
500999

1,0001,999
2,0004,999
5,0009,999
10,00019,999
20,00049,999
50,00099,999

+100,000
בדוים שבטי

Bedouin tirbes
ליישובים מחוץ גרים

Living outside localities
מוחזקים2 שטחים

Administered Terirtories'

1 Excl. 44 Bedouin tribes and Jewish localities in the
Administered Territoires numbering 88 at the end of 1979.
2 See note 3 to TableI 1/4.

היהודיים היישובים ואת הבדוים שבטי 44 כולל אינו 1

.1979 בסוף 88 שמספרם המוחזקים כשטחים
ב/4. ללוח נ הערה ראה 2
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ויישובים', (אלפים) אוכלוסייה ב/9. לוח
אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת לפי

196122 V197220 V197831 ***

אוכלוסייה וקבוצת יישוב אוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםצורת
LocalitiesPopulationLocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

מוחלטים מספרים
כולל 8732,179.58813,147.79033,737.6סך

עירוניים 651.697.9992.684.61113.223.2יישונים
251,409.3312,168.1362,626.1ערים

אחרים עירוניים 40288.668516575597.1יישובים

כפריים 808481.6782461.0792498.7יישובים
גדולים 39139.632111.029104.1כפרים
קטנים 129100.310171.69870.6כפרים

346120.6347124.7355136.5מושבים
שיתופיים 204.0275.3297.0מושכים

22877.122689.1230103.9קיבוצים
בדוים ושבטי ארעיים 429.044.657.0יישובים

ובו חוות 426.74912.05117.2מוסדית,
ליישובים מחוץ גרים


4.1


2.62.4

מוחזקים2 שטחיס
2.115.6

הכל סך  7711,932.477822,686.77953,141.2יהודים

עירונייס 1551.634.5862.429.3882,837.8יישוכיס
231,347.0292,003.4342,415.3ערים

אחרים עירוניים 40287.557425.954422.5ישובים

כפריים 708297.9692255.2707287.8יישובים
גדולים 1346.1כפרים
קטנים 5739.94423.34322.6כפרים

346120.2347124.4355136.2מושבים
שיתופיים 204.0275.3297.0מושבים

22877.022688.9230103.7קיבוצים
ארעיים 42.0יישובים

וכו' חוות 406.54811.95017.0מוסדות,
ליישובים מחוץ גרים

2.2


1.31.2

מוחזקים2 2.115.6שטחיס

הכל סך  109247.1110461.0115596.4לאיהודים

עירוניים 63.420255.230385.4יישובימ
862.38164.78210.8ערים

אחרים עירוניים 1.21290.622174.6יישובים

כפריים 101183.790205.785210.9יישובים
גדולים 2693.532111.029104.1כפרים
קטנים 7360.45748.35548.0כפרים

וקיבוצים 0.60.40.5מושבים
בדוים 27.044.657.0שבטי

וכוי חוות 20.210.110.1מוסדות,
ליישובים מחק גרים


1.9


1.2


1.2

ב/8. ללוח ו הערה ראה
בהם. הגרים ישראל תושבי 2
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TABLEII/9.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES', BY TYPE OF LOCALITY
AND POPULATION GROUP

197931 XIאוכלוסייהPopulation

אוכלוסייהיישובים
20 V 197231 XII 197831 XII 1979

Type of locality and population group
LocalitiesPopulation

Absolute numbersאחוזיםPercentages

9093,836.2100.0100.0 100.0GRAND TOTAL

1163.326.885.386.7 86.2Urban localities
362,683.568.970.0 70.3Towns
80643.316.416.8 16.0Other urban localities

793489.714.712.8 13.3Rural localities
2587.33.52.3 2.8Large villages
9771.92.31.9 1.9Small villages

356137.74.03.6 3.7Moshavim
297.50.20.2 0.2Collectivemoshavim

232106.02.82.8 2.8Qibbuzim
58.61.41.5 1.5Temporary localities and Bedouin tribes

5418.30.40.5 0.5Institutions, farms etc.


2.40.10.1 0.1Living outside localities

19.70.10.5 0.4Administered Territories2

8003,218.4100.0100.0 100.0JEWS  TOTAL

892,907.790.490.3 90.3Urban localities
342,465.174.676.6 76.9Towns
55442.615.913.8 13.4Other urban localities

711291.09.59.0 9.2Rural localities
 Large villages
4121.00.90.7 0.7Small villages
356137.44.64.3 4.3Moshavim
297.40.20.2 0.2Collective moshavim
232105.83.33.3 3.3Qibbuzim

, Temporary localities
5318.10.40.6 0.5Institutions, farms etc.
1.20.10.0 0.0Living outside localities

19.70.10.6 0.5Administered Territories2

116617.8.1M0100.0 100.0NONJEWS  TOTAL

34419.255.467.8 64.6Urban localities
g218.435.735.4 35.4Towns
26200.819.632.5 29.3Other urban localities

82198.644.632.2 35.4Rural localities
2587.324.114.1 17.5Large villages
5650.910.58.2 8.1Small villages
0.50.10.1 0.1Moshavim, qibbuzim
58.69.79.5 9.6Bedouin tribes

10.10.00.0 0.0 .Institutions, farms etc.


1.20.30.2 0.2Living outside localities

See note 1 to TableI 1/8.
Israeli residents who live in them.
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ארגונית והשתייכות יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים ב/10. לוח

TABLEII/10.LOCALITIES AND POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY AND
ORGANIZATIONAL AFnLIATION

31 XII 1979

יישוב צורת
ארגונית. והשתייכות

Localitiesיישוב (אלפים)ים אוכלוסייה
Population (thousands)

הכל סך
Total

מזה:
Jewish

יהודיים
Thereof:

הכל סך
Tolal

יהודים מזה:
Thereof: Jews

ותיקים
Veteran

חדשים
New

P

" s:l

a

n
s "
m
a

Type of locality and
organizational affiliation

כולל 9092935073,836.22,362.3856.1GRAND'סך TOTAL

עירוניים יישובים
הכל סך 11644453,326.82,237.5670.1URBAN LOCALITIES

 TOTAL

2,683.52.041.6423.5Towns//3623ערים

אחריס עירוניים 802134643.3195.9246.7Otherיישובים urban localities

כפריים יישובים
הכל סך 793249462489.7124.8166.2RURAL LOCALITIES

 TOTAL

הכל סך  1222120159.212.88.2Villagesכפרים  total

 גדולים כפרים
לאיהודיים

25
87.3


Large villages 
nonJewish

הכל סך  קטנים 97212071.912.88.2Smallכפרים villages  total

ומושבים מושבים
הכל סך  שיתופיים

38585300145.133.7111.1Moshavim and collective
moshavim  total

הכל סך  35678278137.731.4106.0Moshavimמושבים  total

המושבים 2224717585.519.066.3Moshavimתנועת Movement

המזרחי 5665026.53.123.4HaPoelהפועל HaMizrahi

החקלאי 35U2112.36.26.1Halhudהאיחוד HaHaqlai

הציוני העובד

ישראל אגודת פועלי
ישראל ואגודת

15

9

3

1

12

8

5.1

2.9

0.8

0.1

4.3

2.7

HaOved HaZiyyoni

Poale Agudat Yisrael and
Agudat Yisrael

881.9חרות
1.9Herut

האברים 6131.80.90.8Farmer'sהתאחדות federation

ארגונית השתייכות 1ללא 5t11.81.30.5No afniiation
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ארגונית והשתייכות יישוב עורת לפי ואוכלוסייה, יישובים ו. ב/0 לוח
(המשך)

TABLE11/10.LOCALITIES AND POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY AND
ORGANIZATIONAL AFFILIATION (cont.)

31 XII 1979

(אלפים) אוכלוסייה
Localities יישובים

Population (thousands)

יהודיםיהודייםמזה: מזה.
JewishThereof:Thereof: Jews

"שוב nnTypeofצורת locality and
ארגונית הכלוהשתייכות הכלסך Bסך = ",organizational aiffliation

TotalחדשיםותיקיםTotalPS2
VeteranNewa S 7=,> 8

ac 

/''a"2
a

 שיתופיים 297227.55.1מושבים 2.3Collective moshavim 
הכל totalסך

המושבים 5411.40.1תנועת 1.3Moshavim Movement

המזרחי 442.02.0הפועל HaPoel HaMizrahi

והקיבוצים הקבוצות 6151.20.7איחוד 0.4Ihud HaQevuzot
VeHaQibbuzim

הציוני 6151.00.8העובד 0.2HaOved HaZiyyoni

רות 440.80.8וו Herut

ישראל אגודת 330.60.6פועלי Poale Agudat Yisrael

החקלאי 11האיחוד
0.5 0.5Halhud HaHaqlai

הכל סך  23213498106.032.8קיבוצים 73.0Qibbuzim  total

הארצי 76403636.211.6הקיבוץ 24.6HaQibbuz HaArzi

והקיבוצים הקבוצות 78512733.495איחוד 23.9Ihud HaQevuzot
VeHaQibbuzim

המאוחד 58342427.87.9הקיבוץ 19.9HaQibbuz HaMeuhad

המזרחי 12575.62.5הפועל 3.1HaPoel HaMizrahi
הציוני 5321.70.5העובד 1.2HaOved HaZiyyoni

ישראל אגודת 2111.00.6פועלי 0.4Poale Agudat Yisrael
ארגונית השתייכות 1ללא

10.10.1 No aiffliation

בדויס שבטי
58.6 Bedouin tribes

 וכר חוות 5494418.312.9מוסדות, 5.2Institutions, farms. etc.  total
הכל סך

חקלאיים ספר 12575.82.9בתי 2.8Agricultural schools

אחרים חינוך 174136.03.6מוסדות 2.4Other educational institutions

רפואה 110.20.2מוסדות Medical institutions

כפריים 21214.34.3מרכזים Rural centers

אחרים 221.91.9מוסדות Other institutions

לאיהודייס 1מוסדות


0.1 
NonJewish institutions

ליישובים מחוץ XXX2.41.2גרים Living outside localities

מוחזקים2 שטחים
19.719.7 Administered Territories2

1 See note I to Table 11/8.
2 Israeli residents who live there.

ב/8. ללוח ו הערה ראה
בהס. הגרים ישראל חושבי
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יישוב וצורת נפה מחוז, לפי .אוכלוסייה, 1 ב/ו לוח
31 *** 1979

אלפים

ונפה nnn
כולל סך
Grand
Total

עירוניים Urbanיישובים localitiesכפריים יישובים

הכל סך

אוכלוסייה קבוצת
Population group

ערים

יישובים
עירוניים
הכלאחרים סך

קבוצח
group

אוכלוסייה
Population

Total
יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

TownsOther
urban
localities

Total
יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

כולל 3,834.22,907.7'סך 3,326.8419.2643.3 2,683.5489.7291.0198.6

ירושלים 438.2305.0מחוז 415.8110.817.6 398.222.419.03.4

הצפון 594.1211.5מחוז 383.5172.0161. 1 222.4210.596.5114.8

צפת 63.337.0נפת 37.40.46.2 31.325.921.54.4

כנרת 59.628.2נפת 37.18.98.8 28.322.517.64.9

יזרעאל 219.270.7נפת 142.471.760.9 81.576.840.136.7

עכו 252.075.6נפת 166.691.085.3 81.385.417.368.8

חיפה 557.4433.2מחוז 504.170.9126.5 377.653.324.528.0

חיפה 400.4362.2נפת 391.629.451.8 339.88.85.32.8

חדרה 157.071.1נפת 112.541.474.7 37.844.519.225.2

המרכז 766.4621.5מחוז 674.953.4192.4 482.591.584.96.15

השרון 180.4109.3נפת 142.933.647.0 95.937.635.12.4

תקוה פתח 269.4243.2נפת 250.67.495.5 155.118.814.84.1

רמלה 106.977.5נפת 89.211.79.2 80.C17.717.60.1

רחובות 209.7191.5נפת 192.20.740.7 151.517.517.40.0

אביב תל 995.9984.2מחוז 994.210.083.7 910..1.71.60.0

הדרום 464.6352.2מחוז 354.3( 2.162.0 292..110.364.545.8

אשקלון 196.3157.9נפת 158.3< 0.419.8 138.(38.037.90.1

שבע באר 268.3194.3נפת 195.91 1.742.2 153.72.326.745.7

המוחזקים. בשטחים הגרים ישראל תושבי כולל
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TABLE11/11.POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY
31 XII 1979

Thousands

Rural localities

District and subdistrict
כפרים
גדולים
Large
villages

כפרים
קטנים
Small
villages

מושגים
Moshavim

מושבים
שיתופיים
Collective
moshavim

קיבוצים
Qibbuzim

שבטי
וים בז
Bedouin
tribes

מוסדות.
וכוי חוות
Institu
tions,

farms. etc.

מחוץ גרים
ליישובים
Living
outside
localities

87.371.9137.77.5106.058.618.32.4GRAND TOTAL

2.42.113.00.618


1.30.1Jerusalem District

66.244.229.62.154.612.60.50.6Northern District

6.86.912.1


0.00.0ZefatSub District


7.33.70.2961.20.50.0Kinneret SubDistrict

19.212.912.00.824.47.10.00.4YizreelSubDistrict

47.117.27.01.08.54.4


0.2Akko SubDistrict

15.611.86.31.011.31.94.70.8Haifa District


1.01.0


3.21.91.50.4HaifaSub District

15.610.85.31.08.2


3.20.3Hadera SubDistrict

3.112.249.92.616.9


6.20.6Central District


7.319.40.87.62.00.3Sharon SubDistrict

3.11.810.50.22.8


0.40.0Petah TiqwaSubDistrict

0.212.80.53.0


0.90.2Ramla SubDistrict


2.97.11.13.52.80.0RehovotSubDistrict


0.3

0.3


1.00.0TelAviv District


1.638.61.220.044.24.50.2Southern District


24.11.19.91.10.1AshqelonSubDistrict


1.614.5.0.110.144.2l.g0.1Beer ShevaSubDistrict

I 11101. Israeli residents in the Administered Territories.
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מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה יישובים1 ב/2ו. לוח
אוכלוסייה וקבוצת

TABLE11/12.LOCALITIES1 AND POPULATION (thousands), BY MUNICIPAL STATUS
AND POPULATION GROUP

31 XII 1979

הכל יהודיםTotalסך :Thereofמזה: Jews

מוניציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםמעמד status
LocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

כולל 90923,836.280023.218.4GRANDסך TOTAL

362,683.5342,465.1Municipalitiesעיריות
מקומיות 118737.066449.4Localמועצות Councils
אזוריות .305.4686'719מועצות 279.3Regional Councils

מעמד 88.2143.7No"36חסרי municipal status
ליישובים מחוץ גרים


2.4

1.2Living outside localities

 אזוריות מועצות
הכל סך

719305.4686279.3Regional councils 
total

44.544.5Onoאונו
30.630.6Allonaאלונה
185.2185.2Eshkolאשכול

טוביה 2310.12310.1Beerבאר Tuvya
שמעון 114.2104.0Beneבני Shimon

שאן בית 198.2198.2Biqatבקעת Bet Shean
63.663.6Brennerבתר
72.272.1Gederotגדרות
229.1229.1Gezerגזר

רוה 72.172.1Ganגן Rawe
178.4145.6Gaatonגעתון

2914.72410.8HaGilboaהגלבוע
העליון 3313.63313.5HaGalilהגליל HaElyon
התחתון 144.0144.0HaGalilהגליל HaTahton
השרון 114.6114.6Hadarהדר HaSharon

2.072.0HaYarkonרהירקון
התיכונה 51.151.1HaAravaהערבה HaTikhona
הצפוני 83.383.3HaSharonהשרון HaZefoni
התיכון 114.0114.0HaSharonהשרון HaTikhon

6.1105.3Zevulun'11זבולון
אילות 61.061.0Hevelחבל Elot
יבנה 94.894.8Hevelחבל Yavne
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מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה יישובים1 ב/2ו. לוח
(המשך) אוכלוסייה וקבוצת

TABLE11/12.LOCALITIES1 AND POPULATION ( thousands), BY MUNICIPAL STATUS
AND POPULATION GROUP (cont.)

31 XII 1979

הכל יהודיםTotalסך :Thereofמזה: Jews

מוניציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםמעמד status
LocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

אשקלון 176.9176.9Hofחוף Ashqelon

הכרמל 248.5228.5Hofחוף HaKarmel

השרון 125.3125.3Hofחוף HaSharon

124.0124.0Yoavיואב

114.8114.8Yizreelיזרעאל

145.7145.7Lakhishלכיש

137.5137.5Megiddoמגידו

208.6208.6Modiimמודיעים

יהודה 6322.35818.9Matteמטה Yehuda

229.7197.8Menasheמנשה

יוסף 143.9143.8Maaleמעלה Yosef

אפק 103.9103.9Mifalotמפעלות Afeq

הגליל 219.1186.6Meromמווס HaGalil

176.8176.8Merhavimמרחבים

הגליל 45.2מרכז
Merkaz HaGalil

שורק 61.961.9Nahalנחל Soerq

62.862.8Naamanנעמן

צור 93.383.2Sullamסולס Zor

166.1166.1Azzataעזתה

הירק 219.5219.5Emeqעמק HaYarden

חפר 4621.64219.2Emeqעמק Hefer

לוד 106.9106.8Emeqעמק Lod

1710.1167.6Qishonקישון

נגב 51.751.7Ramatרמת Negev

הנגב 114.6114.6Shaarשער HaNegev

146.6146.6Shafirשפיר

30.730.7Tamarתמר

1 See note 1 to TableI1/8. 2 See note I to Table ללוח 1 הערה ראה
\\/\\. 3 Incl. one Bedouin tirbe. 4 Incl. 43 Bedouin 43שבטי כולל 4
tirbes.

2 ב/8. ללוח ו הערה ראה 1

אחד. בדר שבט כולל 3 ב/וו.
כדוים.
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תושבימ 5,000 מעל שמנו ביישובים1 אוכלוסייה ב/3ו. לוח
31 xii ב9792ו

TABLE11/13.POPULATION IN LOCALITIES1 NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19792

Thousands אלפים

8 XI31 XII31 XII22 V31 XII20 V31 XII31 XII31 XII יישוב
194819501955196119651972197519781979

Locality

סנאן 1.51.61.93.64.34.95.0Abuאבו Sinan
יהודה 1.311.910.310.614.217.218.619.4Orאור Yehuda
עקיבא 1.73.26.06.46.87.57.8Orאור Aqiva

3.13.53.74.64.54.65.76.2Azorאזור
0.55.39.713.115.818.218.9Elatאילת

1.72.22.73.74.45.05.1Iksalאכסאל.
פחם אל 4.46.17.59513.415.818.018.6Ummאם al Fahm

1.92.42.83.74.45.05.1rbillinאעבלין
0.64.68.39.310.711.211.7Ofaqimאפקים
4.623.440.352.558.762.3Ashdodאשדוד
5.116.624.336.343.047.950.652.0Ashqelonאשקלון

גרביה אל 3.84.75.97.68.89.810.1Baqaבאקה al Gharbiyye
שבע 8.320.543.565.285.396.5103.3107.0Beerבאר Sheva
גץ 2.12.63.03.84.34.85.0Beitבית Jann
שא; 2.96.49.712.711.312.312.813.1Betבית Shean
שמש 0.23.07.09.910.111.211.812.1Betבית Shemesh
ברק 9.314.328.047.060.475.783.087.389.6Beneבני Beraq
ים 2.35.516.031.753.1100.1118.1126.9130.1Batבת Yam

9.612.019.830.938.848.650.049.349.3Givatayimגבעתיים
שמואל 1.92.83.33.54.45.16.26.67.0Givatגבעת Shemuel

0.12.53.94.55.05.65.85.85.8Gederaגדרה
כרמל אל 3.34,14.86.17.07.77.9Daliyatדאלית al Karmel

0.35.018.423.727.427.327.8Dimonaדימגנה

השרק 3.53.612.111.212.213.915.617.518.1Hodהוד HaSharon
5.312.221.026.934.141.447.854.356.4Herzeliyyaהרצליה

11.815.022.525.629.532.235.737.237.8Haderaחדרה
9.617.130.549.069.998.8114.0124.5128.4Holonחולון
98.6140.0158.7183.0204.5219,6227.2229.0229.3Haifaחיפה

יהודים :85.6122.0150.0174.8193.1207.2213.4214.0213.8Thereofמזה: Jews
הגלילית 2.04.65.25.35.55.96.1Hazorחצור HaGelilit

5.512.216.820.823.323.726.027.528.3Tiberiasטבריה
5.16.17.69.412.214.015.415.9Taiyibeטיבה
3.64.55.56.48.49.310.210.5Tiraטירה

כרמל 5.212.811.012.914.615.715.515.5Tiratטירת Karmel
3.24.35.36.68.510.211.511.9Tamraטמרה
1.92.32.93.94.45.05.2Tur'an§טרעאן
1.52.35.4g.O10.110.711.512.1Yavneיבנה
0.03.16.06.97.69.010.111511.8Yehudיהוד
2.02.53.34.95.76.46.6Yafiיפיע

0.51.64.65.96.46.16.2Yeruhamירוחם
84.0123.0146.1167.4191.7313.9355.5386.6398.2Jerusalemירושלים

יהודים :82.9120.0144.0164.8189.1230.3259.4279.4287.4Thereofמזה: Jews
2.42.73.24.45.05.65.8Yirka§ירכא

יאסיף 2.33.03.53.84.54.95.0Kafarכפר Yasif
גנא 3.03.44.35.26.27.07.2Kafarכפר Kanna
מנדא 1.82.32.93.94.75.45.7Kafar§כפר Manda
סבא 5.512.216.017.921526.731.836.838.1Kefarכפר Sava
קאסס 2.02.63.44.95.76.56.8Kafarכפר Qasem
קרע 2.32.93.65.05.66.46.6Kafar§כפר Qara'
0.93.86.99.712.1Karmielכרמיאל
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תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים1 אוכלוסייה ב/3ו. לוח
(המשך) 31 ^1 ב9792ו

TABLE11/13.POPULATION IN LOCALITIES1 NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19792 (cont.)

Thousandsאלפים

יימזרד*
8 XI31 XII31 XII22V31 XII20V31 XII31 XII31 XII
194819501955196119651972197519781979

Locality

1.112.117.219.024.230.635.538.539.4Lodלוד
יהודים מזה:


11.016.017.622.127.631.533.233.8Thereof: Jews

ציון 1.93.94.14.75.05.05.5Mevasseretמבשרת Ziyyon
3.44.05.06.57.58.5g.gMagharמגאר

אלכרום 2.52.83.44.45.05.65.8Majd§מג'ד AlKurum
העמק 2.74.07.710.011.812.713.4Migdalמגדל HaEmeq

1.33.34.75.05.45.96.5MaalotTarshihaמעלותתרשיווא
יהודים מזה:




1.73.33.23.43.74.2Thereof: Jews
1.75.09.814.619.523.827.327.628.2Nahariyyaנהריה

ציונה 2.36.510.510.912.012.212.913.513.7Nesנס Ziyyona
20.022.225.029.133.336.739.440.4Nazarethנצרת עלית 4.310.915.018.819.921.4Nazeratנצרת Illit
2.96.57.28.19.39.49.29.09.0Nesherנשר

2.94.35.86.87.57.8Netivotנתיבות
11.623.031.041.354.671.182.492.895.9Netanyaנתניה
4.35.16.48.39.711.011.4Sakhninסחנין
4.012.219.225.232.233.735.637.237.9Akkoעכו

יהודים :14.219.024.225.527.028.429.0Thereof§0.98.2מזה: Jews
2.42.93.54.34.95.55.6Isifya§עספיא 2.56.210.313.816.517.318.518.919.7Afulaעפולה
2.93.74.56.17.28.38.6Arrabeעראבה
.1.35.68.810.111ערד IArad

1.61.82.34.04.85.25.3Ar'araערערה
חנהכרכור 9.76.610.610.612.913.814.915.215.6Pardesפרדס HannaKarkur תקוה 21.931.844.854.068.993.0106.8114.4117.0Petahפתח Tiqwa

2.35.58.810.712.913.714.214.915.5Zefatצפת
2.33.03.75.05.96.76.9Qalansaweקלנסוה

אונו 0.41.48.08.210.617.119.422.022.5Qiryatקרית Ono
אתא 4.88.016.319.123.726.829.230.931.4Qiryatקריח Atta

ביאליק 2.12.86.09.612.317.922.726.527.5Qiryatקריח Bialik
גת קרית

10.115.619.121.523.124.3Qiryat Gat טבעון 3.04.57.79.59.99.910.510.310.6Qiryatקריח Tivon
יס 0.97.89.010.314.319.924.727.728.4Qiryatקריח Yam

ין מוצק 3.54.27.78.912.317.621.122.623.2Qiryatקרית Motzkin
מלאכי 2.74.67.08.99.710.511.2Qiryatקריח Malakhi
שמונה קריח


1.46.311.815.115.115.615.815.8Qiryat Shemona

העין 5.98.19.310.312.012.412.612.7Roshראש HaAyin
לציון 10.418.021.527.936.553.068.383.887.8Rishonראשון LeZiyyon

ומת 12.518.226.029.032.839.350.161.063.7Rehovotרדו
2.52.73.34.14.85.25.3Reineרינה
1.512.621.723.227.334.136.838.740.6Ramlaרמלה

יהודים :10.819.521.024.629.831.732.934.6Thereofמזה: Jews גן 17.230.058.590.8102.6118.0121.1120.3120.4Ramatרמת Gan השרון 1.13.27.710.514.220.024.429.130.1Ramatרמת HaSharon
5.97.89.510.111.015.220.327.329.7Raananaרעננה
1.03.56.57.68.58.38.5Sederotשדרות
3.95.47.28.811.613.214.815.2Shefaramשפועם

אביביפו 248.5335.0359.7386.1392.1363.8353.8339.8336.3Telתל AvivYafo
יהודים :354.0382.4385.8357.4346.6331.9328.1Thereof§244.6330.0מזה: Jews

1 The estimates between the 1948 registration and the 1961
Census were adjusted according to the 1961 Census.
2 According to the 1979 jurisdiction.

תוקנו ו1961) 1948) המפקדים שני בין האומדנים 1

.1961 והדיור האוכלוסין מפקד לתוצאות בהתאם
ב1979. השיפוט תחוס לפי 2
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Thousands

וגיל יישוב צורת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, .14/1 m^
TABLE H/14.POPULATION, BY POPULATION GROUP,

TYPE OF LOCALITY AND AGE
31 XII 1978

אלפיס

Type of locality
Age גיל

65+ 5564 4554 3544 2534 1824 1417 013

הכל סך
Total

יישוב צורת

JEWS  GRAND
TOTAL

Urban localities 
total

Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa
Other towns and
other urban
localities 
established:
 up to 1947
 1948 onward:

Rural localities 

total

Moshavim
Qibbuzim
Other rural
localities

NONJEWS 
GRAND TOTAL

Urban localities 
total

Jerusalem
Tel AvivYafo
and Haifa

Other towns and
other urban
localities

Rural localities

293.9 252.9 293.4 296.5 512.0 384.7 205.7 902.2 3,141.2

273.1 233.2 269.2 269.0 458.5 342.3 183.0 8095 2,837.8

22.9 18.4 23.2
55.0 40.4 37.5
29.9 24.1 24.5

26.7
30.1
20.6

48.7 36.1
44.6 35.8
31.1 23.3

18.9
17.3
11.6

84.6 279.4
71.1 331.9
49.0 214.0

125.0 110.2 131.9 134.7 229.4 160.0 86.8 393.4 1,371.4
40.3 40.1 52.1 57.0 104.7 87.2 48.3 211.4 641.1

20.8 19.7 24.2 27.4 53.4 42.4 22.7 92.7 303.4

143.247.811.618.721.512.412.39.49.5
103.729.17.214.519.69.88.27.77.5
56.415.73.99.112.35.23.72.73.8

20.2 17.0 31.1 47.3 70J 77.9 58.6 273.8 596.4

14.2 11.7 21.0 31.9 46.7 51.1 37.4 171.5 385.4

4.8 3.7 6.0 8.5 12.4 14.1 10.1 47.6
1.1 0.9 1.6 2.4 3.1 3.1 2.0 8.6

107.2
22.8

8.3

6.0

7.0 13.4 21.0 31.1 33.9 25.4 115.3 255.4

5.4 10.1 15.5 23.6 26.8 21.2 102.3 210.9

כולל סך  יהודים

 עירוניים יישובים
הכל סך

ירושלים
אביביפו תל

חיפה
אחרות ערים
ויישובים
עירוניים

נוסדו.  אחרים
1947 עד 

ואילך 1948 

■ כפריים ■ישובים
הכל סך

מושבים
קיבוצים

יישובים שאר
כפריים

 לאיהודיס
כולל סך

עירוניים יישובים
הכל סך

ירושלים
אביביפו תל

וחיפה
אחרות ערים
ויישובים
עירוניים
אחרים

כ0ריים יישובים
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גיל ולפי ונ*ה מחוז אוכלוסייה. קבוצת לפי ב/5ו.אוכלוסייה, לוח
TABLE 11/15 POPULATION, BY POPULATION GROUP, DISTRICT AND SUB

DISTRICT AND BY AGE
31 XII 1978 Thousandsאלפים

District and subdistirct

Age גיל

65+ 4564 3044 2529 2024 1519 014

הכל סך
Total ונפה מחוז

JEWS  GRAND TOTAL

Jerusalem Distirct

Northern District
Zefat SubDistirct
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistirct
Akko SubDistirct

Haifa District
Haifa SubDistirct
Hadera SubDistrict

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa Sub
District

RamlaSubDistrict
Rehovot SubDistrict

Tel Aviv District

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

Administered Territories

NON JEWS 
GRAND TOTAL

Jerusalem Distirct

Northern District
Thereof:
Kinneret SubDistirct
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

Central Distirct
Thereof:
Sharon SubDistrict

Tel Aviv District

Southern District
Thereof.
Beer Sheva SubDistrict

293.9 546.3 524.3 284.2 276.8 260.6 955.2 3,141.2

24.8 45.2 53.2 31.1 300 27.6 W2.9 314.7

296.6100.427.828.126.946.145.821.5
57.420.85.65.75.38.87.93.2
44.615.94.34.24.06.86.43.0
106.936.210.210.09.316.216.88.2
87.727.57.68.28.314.314.67.1

453.5124.035.037.138.474.492.152.5
365.297.027.129.430.960.676.543.6
88.327.07.97.77.513.815.68.9
684.1216.957.260.465.3117.4110.256.7
140.842.512.112.712.522.324.913.7
250.078.420.221.524.244.840.220.7

92.231.38.98.88.214.414.06.6
201.164.716.017.320.435.931.115.8
975.3260.773.179.882.3164.5199.6115.4
401.4145.139.139.137.165.452.722.9
188.568:018.417.316.430.326.211.8
212.977.120.821.820.635.126.511.0

0.1 0.7 3.4 3.1 2.3 0.9 5.3 15.6

20.2 48.1 79.0 38.6 52.3 68.2 289.8 596.4

4.8 10.0 14.6

9.3 22.4 37.0

7.2 9.7 12.4 51.8 110.5

17.7 24.3 32.0 136.0 278.8

0.5 1.1

3.4 8.5
5.1 12.4

1.7
14.4
20.2

2.9
1.2
1.8

1.7

1.1

0.3

1.2

7.5 12.8
3.0 4.7
4.5 8.1

4.2

2.7

0.9

3.2

3.1

7.7

4.9

1.5

5.4

5.3

0.9
7.0
9.6

6.3
2.2
4.1

4.0

2.3

0.8

2.6

2.5

1.2
9.5
13.3

8.5
2.9
5.6

1.5 6.4 13.4
12.2 50.8 105.9
17.8 76.5 154.9

10.9 46.1 95.1
3.3 13.1 30.5
7.6 32.9 64.6

5.4 6.7 27.9 57.6

3.1

1.0

3.4

3.4

4.0 16.7 34.8

LI 4.0 9.5

5.1 24.0 44.8

5.1 23.9 44.4

כולל סך  יהודים

ירושלים מחת
הצפון מחוז
צפו! נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפח
עכו נפח

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

המרכז מחוז
השרון נפח

תקוה פתח נפת

רמלה נפת
רחובות נפת

אביב תל מחת
הדרוס מחת

אשקלון נפת
שבע באר נפת

המוחזקים השטחים

 לאיהודים
כולל סך
ירושלים מחת
הצפון מחת

מזה:
כנרת נפת

יורעאל נפת
עכו נסת

חיפה מחת
חיפה נפת
חדרה נפת

המרכז מחוז
מזה:

השרון נפח

אביב ו1ל מחוז
הדרום מחוז

מזה:
שבע באר נפת
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internal migration פנימית הגירה
יישובים, ובין יישובים בתוך יהודים של פנימית הגירה ב/6ו. לוח

ונפה מחוז לפי
TABLEH/16.INTERNAL MIGRATION OF JEWS WITHIN AND BETWEEN

LOCALITIES, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT

יישובים בין
Betweenבתוך localities

ונפה Districtהיישובמחוז and subdistrict
Within theמאזןיוצאיםנכנסים
localityEnteredLeftBalance

מוחלטים onsonAbsolute numbers
1965108,320128,824 128,8241965

197097,00999,871 99,8711970
197388,50799,025 99,0251973
1974104,707116,314 116,3141974
197595,682107,213 107,2131975
1976115,413120,572 120,5721976
1977149,890128,242 128,2421977
1978§140,814§ 111,969 §111,9691978

כולל סך  1979119,072111,270 111,2701979  GRAND TOTAL
ירושלים 13.5406.3331.928מחוז 8.261Jerusalem District

הכל סך  הצפון 10.03111.954999מחוז 10.955Northern District  total
צפת 1,1731,960נפת 169 2,129Zefat SubDistrict
כנרת 1,4821,436401נפת 1,837Kinneret SubDistrict

יזרעאל 4,0523,679172נפת 3,851Yizreel SubDistrict
עכו 3,3244,8791,741נפת 3,138Akko SubDistrict

הכל סך  חיפה 15,01013,1232.501מחוז 15.624Haifa District  total
חיפה 13,52810,932נפת 1,328 12,260Haifa SubDistrict
חדרה 1,4822,191נפת 1,173 3,364Hadera SubDistrict

הכל סך  המרכז 25.34326,2434.359מחוז 21,884Central District  total
השרון 6,8294,870596נפת 4,274Sharon SubDistrict

תקוה פתח 6,6368,7841,544נפת 7,240Petah TiqwaSubDistrict
רמלה 4,0723,187447נפת 3,634Ramla SubDistrict

רחובות 7,8069,4022,666נפת 6,736Rehovot SubDistrict
אביב תל 26.10433,2812.276מחוז 35.557Tel Aviv District

הכל סך  הדרוס 28,83916.054254מחוז 15,800Southern District  total
אשקלון 12,8355,949204נפת 6,153Ashqelon SubDistrict

שבע באר 16,00410,105458נפת 9,647Beer Sheva SubDistrict
מוחזקים3 X3,9532,942שטחיפ 1,011Administered Territories'

ידוע X3291.849לא '2,178Not Known

Rates2שיעורים2
כולל סך  197937.435.0 35.01979  GRAND TOTAL

ירושלים 42.419.86.1מחוז 25.9Jerusalem District
הכל סך  הצפון 33.239.63.3מחוז 36.3Northern District  total

צפת 20.233.82.9נפת 36.7Zefat SubDistrict
כנרת 32.831.88.9נפת 40.7Kinneret SubDistirct

יזרעאל 37.233.8נפת 1.6 35.4Yizreel SubDistrict
עכו 37.054.319.4נפת 34.9Akko SubDistrict

הכל סך  חיפה 32.928.85.5מחוז 34.3Haifa District  total
חיפה 36.929.83.6נפת 33.4Haifa SubDistrict
חדרה 16.624.5נפת 13.2 37.7Hadera SubDistrict
המרכז 7.76.2?.36.5מחוז 31.5Central District  total

השרון 47.934.14.1נפת 30.0Sharon SubDistrict
תקוה פתח 26.134.66.1נפת 28.5Petah Tiqwa SubDistrict

רמלה 43.534.04.8נפת 38.8Ramla SubDistrict
רחובות 38.145.913.0נפת 32.9Rehovot SubDistrict
תלאביב 26.633.92.4מחוז 36.3Tel Aviv District

הכל סך  הדרום 70.539.20.6מחוז 38.6Southern District  total
אשקלון 66.831.0נפת 1.0 32.0Ashqelon SubDistrict

שבע באר 73.846.62.1נפת 44.5Beer Sheva SubDistrict
מוחזקים3 XXXשטחיס XAdministered Territories'

2 במבוא. הסבר ראה באוכלוסייה1 1ל1,000 See explanation in introduction. 2 Per 11000 of the

ישראל תושבי 3 בהם.הממוצעת. averageקגרים population. 3 Israeli residents who live there.
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יישוב צורת לפי יישובים, בין יהודים של פנימית הגירה ב/7ו. לוח
TABLE11/17.INTERNAL MIGRATION OF JEWS BETWEEN LOCALITIES, BY TYPE

OF LOCALITY
1979

יישוב צורת

נכנסים
Entered

יוצאים
Left

מאזן
Balance

נכנסים
Entered

יוצאים
Left

מאין
Balance

Type of locality
מוחלטים מספרים
Absolute numbersשיעוריRates'

כולל2 111,270111,27035.035.0GRANDסך TOTAL2

הכל סך  עירוניים 98.53498,01851634.334.10.2Urbanיישובים localities  total

5,1656,701ירושלים 1,53618.223.65.4Jerusalem
אביביפו 8,96812,5583,59027.238.1תל 10.9Tel AvivYafo

5,0236,360חיפה 1,33723.529.76.2Haifa
ותיקות אחרות: 44,17640,1893,98736.933.63.3Otherערים towns: veteran
14,92915,965חדשות 1,03635.938.42.5new

ותיקים אחרים: עירוניים 8,6847,1681,51645.037.27.8Other"שובים urban localities: veteran

11,5899,0772,51248.437.9105newחדשים

הכל סך  כפריים 8.40910.0401,63129.234.85.6Ruralיישובים localities  total

ותיקים :4954455038.934.94.0Villagesכפרים: veteran
452.530.9new..75747628183חדשים

ותיקים 9561,0085228.530.1מושבים: 1.6Moshavim: veteran
2,3493,32197221.230.08.8newחדשים

ותיקים :1,9112,54663526.435.18.7Qibbuzimקיבוצים: veteran
1,4711,593חדשים 12245.649.43.8new

ותיקים היישובים: 127261שאר 13424.750.826.1Other localities: veteran
3433904727.531.33.8newחדשים

יהודיים לא 452322NonJewishיישובים localities

ידוע 3292.1781.849XXXNotלא known

1 Per■ 1,000 of the average population. 2 Incl. Jewish יהודיים יישובים כולל 2 הממוצעת. באוכלוסייה ל1.000 1

localities in the Administered Terriloires. המוחוקים. בשטחים
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demographic characteristics דמוגרפיות תכונות
וגיל מין אוכלוסייה, קבועת לני אוכלוסייה, ב/8ו. לוח

TABLE11/18.POPULATION, BY POPULATION GROUP, SEX AND AGE
31 XII 1979

גיל קבוצת
Age group

כולל Grandסך totalיהודיםJewsNohJews לאיהודיס

הכל הכלנקבותזכריםסך הכלנקבותזכריםסך נקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

Thousandsאלפים

total הכל 3,836.21,919.1סך 1,917.23,218.41,604.21,614.2617.8313.0304.8

093.045.1 47.969.635.933.723.412.011.4

14381.4185.8 195.6291.7149.8141.989.745.843.9

59436.4212.5 223.9335.9172.3163.6100.551.648.9

1014365.4177.6 187.8282.2144.5137.883.243.339.8

1519334.8162.7 172.1262.6134.8127.872.337.434.9

2024332.4163.3 169.0277.2140.9136.355.228.127.1

2529333.8165.8 168.0291.2146.9144.342.621.021.6

3034275.8138.3 137.5245.1122.4122.730.815.115.6

3539179.690.6 89.0152.275.377.027.413.713.6

4044173.988.4 85.5151.674.377.322.311.211.1

4549166.986.4 80.5148.971.777.218.08.89.2

5054158.485.2 73.2144.666.678.013.86.67.3

5559159.682.9 76.7148.671.477.211.05.25.8

6064114.960.9 54.0107.850.857.07.23.33.9

6569132.770.2 62.5125.759.166.57.03.33.7

707494.648.3 46.389.143.945.25.52.43.0

757959.631.5 28.155.325.829.54.32.22.1

80+43.023.4 19.639.217.821.43.81.81.9

02280.6136.4 144.2211.7109.0102.768.935.333.6

35286.7139.6 147.0220.8113.3107.565.933.832.1

613638.2310.7 327.5492.4252.2240.2145.875.370.5

1417272.0131.9 140.2210.6108.3102.361.431.929.5

1824466.0228.5 237.5383.7195.4188.382.342.140.2

2544963.1483.2 479.9840.1418.9421.2123.061.161.9

4564599.8315.4 284.4549.82605289.350.023.926.1

65+329.9173.4 156.5309.3146.7162.620.69.810.9

ממוצע 29.029.6גיל 28.330.529.931.220.820.421.2

Average age

חציוני 24.625.4גיל 23.926.625.827.315.815.516.1

Median age
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אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/19. לוח
נקבות ל000,ו זכרים ומספר גיל

TABLE H/19 POPULATION, BY POPULATION GROUP, AGE AND NUMBER OF
MALES PER 1,000 FEMALES

End of year שנה "יי
זכרים

ל1,000גילגיל הכל סך
04591014151920293044456465+

נקבותחציוניממוצע
TotalAverageMedianMales

ageageper 1,000
females

הכל ThousandsTOTAIםאלפיסך
19551,789.1254.1221.3154.9138.5267.2354.1313.885.227.124.6,033
19602,150.4264.3269.7245.9170.2294.4390.7405.4109.727.624.2,030
19703,022.0362.8322.7309.3314.1486.9478.5543.7204.028.823.5,015
19753,493.2444.1372.4332.6326.2625.5531.4583.6277.429.024.1,003
19763,575.3456.0388.0339.6326.2635.8555.6586.3287.928.824.2,002
19773,653.2465.8404.5344.7326.1641.5579.0589.8301.928.824.3,001
19783,737.6471.2419.2354.2328.9651.9603.3594.4314.128.924.5000
19793,836.2474.4436.4365.4334.8666.2629.3599.8329.929.024.6999

םאחוז 1geי scent.Pe r
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
1978100.012.611.2958.817.416.215.98.4XXX
1979100.012.411.49.58.717.416.415.68.6XXX

0usandםאלפייהודים sT hJews
8 XI 1948716.787.457.660.560.1128.8186.6107.228.528.927.1,069

19501,203.0163.4102.994.0100.6211.5291.0194.645.028.226.7,053
19551,590.5216.9194.4128.3117.7237.7329.0292.174.427.625.8,031
19601,911.2218.6233.2219.2143.9258.1358.7380.699.028.725.6,027
19702,582.0276.8247.6251.6269.7424.8418.8505.9186.830.124.7.011
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
19793,218.4361.3335.9282.2262.6568.4548.9549.8309.330.526.6994

םאחוז r"centageי sPe
8 \\ 1948100.012.28.08.58.417.926.015.04.0XXX

1950100.013.68.67.88.317.624.216.23.7XXX
1955100.013.612.28.17.414.920.718.44.7XXX
1960100.011.412.211.57.513.518.819.95.2XXX
1970100.010.79.69.810.416.516.219.67.2XXX
1975100.011.59.78.79.118.515.618.28.7XXX
1978100.011.410.38.78.317.816.717.49.4XXX
1979100.011.210.48.88.217.617.117.09.7XXX

ם י ד ו ה י  א idםאלפיל sThous aJewsN on
1955198.637.226.926.620.829.525.121.710.823.017.01,049
1960239.245.836.526.726.336.431.924.810.821.916.81,051
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
4,111.796.881.368.291.079.048.120.220.715.61,029ל1978596
1979617.8113.1100.583.272.397.880.450.020.620.815.81,027

rcentagesPeםאחוז
1955100.018.713.613.410.514.812.710.95.4XXX
1960100.019.115.311.211.015.213.310.44.5XXX
197.0100.019.517.113.110.114.113.68.63.9XXX
1975100.019.516.014.010.914.513.38.23.6XXX
1978100.018.716.213.611.415.313.38.13.4XXX
1979100.018.316.313511.715.813.08.13.3XXX
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משפחתי, מצב לפי ומעלה, 15 בגיל ב/20.אוכלוסייה לוח
אוכלוסייה וקבוצת גיל מין,

TABLE11/20.POPULATION AGED 15 AND OVER, BY MARITAL STATUS SEX AGE
AND POPULATION GROUP

31 XII 1978
Thousands אלפים,
Females

nrm
הרווקות
Percent
single

נקבות
לא
רווקות
Non
single

רווקות
Single

הכל סך
Total

Males י ר כ ז

אחוז
הרווקים
Percent
single

לא
רווקים
Non
single

רווקים
Single

הכל סך
Total

גיל קבוצת
Age group

Jews הודים

total הכל 1,076.9312.6764.329.01,109.1231.7.877.420.9סך

1519133.7133.00.799.5126.9118.08.993.0

2024141.0109.831.277.9135.861.774.145.4

2529143.444.199.330.7140.826.5114.318.8

3034113.910.2103.69.0114.010.7103.39.4

353971.32.469.03.373.73.570.24.7

404474.02.271.83.277.52.175.32.8

454970.42.268.23.176.21.674.62.1

505467.32.265.03.379.51.578.11.8

555969.61.967.62.872.41.371.01.8

606451.71.350.52.559.31.258.11.9

65+140.63.2137.42.3153.23.6149.62.4

NonJews ם י ד ו ה י  א ל

total הכל 153.262.790.441.0153.446.8106.630.5סך

151935.434.90.698.432.828.34.586.3

202426.619.07.671.425.89.216.535.8

252919.15.913.131.219.63.616.018.3

303415.71.414.29.116.01.814.311.0

354423.80.623.32.323.51.821.87.5

455415.00.414.62.516.11.015.16.1

55648.00.27.83.09.00.58.65.1

65+9.60.39.33.310.60.79.96.7
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לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, ב/ו2. לוח
ודת עלייה תקופת

TABLEII/21.POPULATION, BY POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH,
PERIOD OF IMMIGRATION AND RELIGION

Continent of birth, period
of immigration and religion

31 XII
1979

31 XII
1978

31 XII
1977

31 XII
1976

'9 V
1972

22 V
1961

8X1
1948

לידה. יבשת
ודת עלייה תקופת

GRAND TOTAL

JEWS  TOTAL

ISRAEL  TOTAL

Father born: Israel
Asia
Africa
EuropeAmerica

BORNABROAD 
TOTAL

Asia  total
Immigrated up to 1960

19611964
1965+1

Africa  total
Immigrated up to 1960

19611964
1965+ '

EuropeAmerica  total
Immigrated up to 1960

19611964
19651971
1972 +

Potential immigrants

NONJEWS  TOTAL
Moslems
Christians
Druze and other

Thousands אלפים
3,836.2 3,737.6 3,653.2 3,575.3 3,147.7 2,179.5 872.7

3,218.4 3,141.2 3,077.3 3,020.4 2,686.7 1,932.4 716.7

1,767.5 1,702.7 1,639.3 1,574.9 1,272.3 730.4 253.7

424.7 392.4
427.0 418.8
387.1 374.1
528.7 517.4

362.1
410.1
360.8
506.3

333.4
400.1
346.2
495.2

225.8
339.8
269.1
437.6 335.0

106.9 . .

288.5 \ ■ .

1,450.9 1,438.5 1,438.0 1,145.5 1,414.4 1,201.9 463.0

304.3 300.9 302.8 305.9 316.1
242.3 245.3 248.4 251.7 265.3
16.2 16.4 16.5 16.7 17.3
45.8 39.2 37.9 37.6 33.5

338.2 339.7 341.1 342.9 348.9
189.6 191.4 193.4 195.6 204.4
95.1 95.9 96.8 97.7 100.8
53.6 52.3 50.9 49.6 43.7

808.4 797.9 794.1 796.7 749.7
476.8 487.7 499.2 511.6 564.7
65.4 66.6 67.9 69.2 76.1
62.0 63.0 64.1 65.3 |ns7
204.1 160.5 143.9 131.8

300.1 57.8

300.1 f™

229.7 12.2

229.7 \X1i

672.1 393.0

672.1f>3_0

/ I =
21.2 20.3 19.0 18.8   

617.8 596.4 575.9 555.0
481.2 463.6 446.5 429.1
87.6 85.5 83.8 82.0
49.0 47.3 45.6 43.9

461.0 247.1 156.0
352.0 170.8
72.1 50.5
36.9 25.8

כולל סך
הכל סך  יהודים
הכל סך  ישראל

ישראל יליד: האב
אסיה

אפריקה
אירופהאמריקה

 "ל דוו ילידי
הכל סך

הכל סך  אסיה
1960 עד עלו

19611964
'1965+

הגל סך  אפריקה
1960 עד עלו

|9611964
'1965+

הכל סך  אירופהאמריקה
1960 עד עלו

19611964
19651971

1972+

בכוח עוליס

הכל סך  לאיהודים
מוסלמים
נוצרים

ואחרים דרוזים

sntagאחוזים ePerc e

כולל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
88.7יהודים 82.185.484.584.284.083.9Jews

11.3לאיהודים 17.914.615.515.816.016.1NonJews

הכל סך  100.0יהודים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWS  TOTAL הגל סך  37.8ישראל 35.447.352.153.354.254.9Israel  total
ישראל יליד: 5.58.411.011.812513.2Fatherהאכ born: Israel
14.9אסיה \ י .

12.613.213.313.313.3Asia
10.011.511.711.912.0Africaאפריקה

17.416.316.416.516.516.4EuropeAmericaאירופהאמריקה

15.5אסיה *.;11.810.19.89.69.5Asia
11.9אפריקה 1.713.011.411.110.810.5Africa

34.8אייופהאמריקה 54.827.926.425.825.425.1EuropeAmerica

בכוח. עולים 1כולל \nr\ nrtt^ntial immiorantc
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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 1979
Thousands אלפים

ישראל Israelילידי born
ילידיילידיילידי

Fatherהאב born in,אסדיקהאסיד אידלפד,
כולל אמריקהסך

גיל הכלGrandקבוצת Bornאירופהסך inBorn inBorn in
Age groupTotalTotalאמריקהאפריקהאסיהישראלAsiaAfricaEurope

IsraelAsiaAfricaEuropeAmerica
America

grand סך
total 3,218.41,767.5424.7427.0387.1528.7304.3808.4כולל 338.2

069.669.133.39.213.613.00.00.4 0.0
14291.7284.0116.448.163.556.00.76.6 0.4
59335.9318.594.172.683.568.21.414.8 1.2
1014282.2255.656.668.678.252.33.719.1 3.7
1519262.6216.235.664.363.952.56.923.0 16.4
2024277.2202.323.564.450.364.110.233.1 31.6
2529291.2185.617.758.427.182.418.042.1 45.5
3034245.181.211.613.73.352.541.675.6 46.7
3539152.247.57.78.30.930.635.832.3 36.6
4044151.640.67.47.40.825.034.143.7 33.3
4549148.924.16.14.80.512.736.756.6 31.6
5054144.617.54.82.90.49.428.872.5 25.8
5559148.69.93.61.90.44.025.291.8 21.8
6064107.84.11.60.80.21.516.771.5 15.4
6569125.74.7. 1.90.70.21.817.091.3 12.6
707489.13.21.30.50.21.311.766.1 8.1
757955.32.00.80.30.20.88.939.5 4.8
80+39.21.40.50.20.10.66.828.3 2.8

:Thereofזכריםמזה: males
70*0/ הכל 1.604.2903.2218.0217.1198.3269.8150.5384.1סך 166.4

035.935.617.24.77.06.70.00.2 0.0
14149.8145.759.924.632.528.70.43.5 0.2
59172.3163.348.437.042.735.10.77.6 0.6
1014144.5130.929.135.039.926.91.99.7 2.0
1519134.8111.118.332.832.927.13.611.7 8.3
2024140.9103.9> 12.032.725.833.45.115.8 16.0
2529146.994.99.129.713.842.39.120.0 23.0
3034122.441.05.96.91.726.521.037.2 23.1
353975.324.04.14.10.515.418.015.5 17.8
40^(474.320.33.83.70.412.417.021.0 16.1
454971.711.93.02.40.26.217.826.7 15.3
505466.68.42.41.40.24.414.131.5 12.6
555971.45.01.90.90.22.012.543.2 10.8
606450.82.00.80.40.10.78.133.2 7.6
656959.12.20.90.30.10.87.843.4 5.8
707443.9(.50.10.20.10.65.732.9 3.7
757925.80.90.40.10.10.44.318.4 2.2
80+17.80.60.20.10.00.33.412.5 1.3
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לידה ארץ לפי יהודים, ב/23. לוח
TABLE11/23.JEWS, BY COUNTRY OF BIRTH

31 XII 1979
Thousandsאלפים

 ישראל (לילידי לידה ארץ
האב) לידת px

הכל סך
Total

ילידי
ישראל
Israel
born

ילידי
Vw
Born
abroad

Country of birth (for Israel born 
father's country of birth)

כוללי 3,218.41,767.51,450.9GRANDסך TOTAL '

הכלי סך  731.3427.0304.3Asiaאסיה  total'
92.748.244.6Turkeyטורקיה

265.9160.5105.4Iraqעירק
תימן ודרום 164.7111.852.9Yemenתימן and Southern Yemen

112.560.751.9Iranאירן
ופקיסטן 35.315.719.6Indiaהודו and Pakistan

53.130.222.9Otherאחר

הגלי סך  725.3387.1338.2Africaאפריקה  total' Q

וטנג"ר 451.6234.0217.6Moroccoמרוקו and Tangier

וטוניסיה 116.664.751.8Algeiraאלגייריה and Tunisia

77.149.627.5Libyaלוב

וסודן 66.535.730.8Egyptמצרים and Sudan

9.23.16.1Otherאחר

הכל1 סך  1.246.2502.8743.4Europeאירופה  total'

.285.784,2201.5U.S.S.Rבויה''מ

336.0158.0178.0Polandפולין

289.3102.7186.6Rumaniaרומניה
ויוון 69.233.435.8Bulgariaבולגריה and Greece

ואוסטריה 94.648.845.8Germanyגרמניה and Austria

44.121.922.2Czechoslovakiaציכוסלובקיה

49.123.825.3Hungaryהונגריה

71.629.741.9Otherאחר

הכל סך  ואוקיאניה1 90.825.965.0Americaאמריקה and Oceania'  total

אמריקה 32.110.821.2Northצפון America

אמריקה 43.815.128.7Southדרום America

ישראל יליד אב  ישראל 424.7424.7XIsraelילידי born  father born in Israel

Incl. potential immigrants. בכוח. עולים כולל 1
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Thousands

וגיל לידה ארץ לפי חו"ל, ילידי יהודים ב/24. לוח
TABLE11/24.JEWS BORN ABROAD, BY COUNTRY OF BIRTH AND AGE

31 XII 1979
אלפים

Countryof birth

Age group גיל קבוצת

65+ 4564 3044 !529 014

הכל סך
Total לידה ארץ

GRAND TOTAL1

Asia  total'
Turkey
Iraq
Yemen and Southern Yemen
Iran
India

Other

Africa  total'
Morocco

Algeria and Tunisia
Libya

Egypt
Other

EuropeAmerica  tola!'
U.S.S.R.

Poland
Rumania

Bulgaria and Greece

Germany and Austria
Czechoslovakia
Hungary
Other countries of Europe
North America

South America

298.0

44.5

9.0
15.4

9.6

5.4

1.3

3.5

494.2

107.4

17.6

39.7

21.8

14.9
4.5

8.0

379.7 226.9

111.5

13.1

44.4

20.7

18.0

6.0

8.1

35.1

4.3

5.7

0.7

12.3

6.4

2.8

225.3 292.3 151.6

48.1 51.1 416

76.1 78.5 17.6

51.6 78.1 37.0

10.7 16.4 8.4

15.5 20.2 9.2

6.4 12.5 2.9

8.2 12.1 4.0

5.2 11.3 12.9

1.2 3.5 5.2

1.3 6.5 9.2

52.1 1,450.

5.8

0.6

0.2

0.0
1.3

1.5

0.5

304.3

44.6

105.4

52.9

51.9

19.6

22.9

338.25.493.5116.594.528.3

217.62.773.372.054.914.7

51.80.511.618.515.06.1

27.50.11.712.110.43.2

30.80.03.311.212.43.8

6.11.01.61.91.40.3

98.2 40.9 808.4

38.7 22.0 201.5

5.7 0.1 178.0

18.1 1.8 186.6

0.4 0.0 35.8

0.6 0.4 45.8

0.3 0.0 22.2

1.0 0.0 25.3

8.1 4.4 41.9
6.2 5.1 21.4

9.1 2.7 28.6

כולל1 סך

הכל1 סך  אסיה
טורקיה
עירק

תימן ודרום תימן
אירן
הודו

אחר

הכלי סך  אפריקה
מרוקו

וטוניסיה אלגייריה
לוב

מצרים
אחר

הכלי סך  אירופהאמריקה
"מ כריה
פולין

רומניה

ויוון בולגריה
ואוסטריה גרמניה

ציכוסלוכקיה
הונגריה

אירופה ארצות יתר
אמריקה צפון
אמריקה דרום

1 Incl. potential immigrants. בכוח. עולים כולל 1
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האב לידת וארץ גיל לפי ישראל, ילידי יהודים ב/25. לוח
TABLE11/25.JEWS BORN IN ISRAEL, BY AGE AND FATHER'S COUNTRY OF BIRTH

31 XII 1979
Thousands אלפים

האב לידת pxהכל סך
Total

Ageגילקבוצת group
Father's country of birth

0451415192029304445+

כולל 1,767.5353.1574.1216.2387.9169.266.9GRANDסך TOTAL

.424.7149.7150.835.641.226.720.7ISRAELישראל

הכל סך  1342.8203.4423.3180.6346.7142.546.2ABROADחו"ל  TOTAL

הכל סך  427.057.3141.164.3122.929.412.0Asiaאסיה  total

,48.25.615.1טורקיה 6.714.24.91.8Turkey

160.522.457.725.946.25.82.5Iraqעיוק

תימן ודרום 111.89.930.617.138.811.14.1Yemenתימן and Southern Yemen

60.710.921.29.014.62.82.2Iranאיק
45.98.516.65.79.04.81.4Otherאחר

הכל סך  387.177.1161.763.977.47.0Africaאסריקה  total
234.052.7104.138.036.13.1Moroccoמרוקו

וטוניסיה 64.712.025.811.214.80.9Algeriaאלג'יריה and Tunisia

49.66.417.88.516.00.8Libyaלוב

35.75.312.75.610.02.1Egyptמצרים

3.10.91.20.40.40.2Otherאחר

 אירו6האמריקה
הכל סן

528.769.0120.5.52.5146.4108.132.2EuropeAmerica  total

.84.317.413.83.311.921.816.2U.S.S.Rנריה''מ

158.07.621.615.255.847.810.0Polandפולין
102.816.435.913.827.47.61.6Rumaniaרומניה

ויוון 3342.79.34.410.25.41.4Bulgairaבולגריה and Greece

ואוסטריה 48.84.79.24.615.114.21.0Germanyגרמניה and Austira
והונגריה 45.73.89.55.617.68.11.0Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה and Hungary

55.816.321.25.68.53.11.0Otherאחר
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וגיל מין דת, לפי לאיהודימ, ב/6נ. לוח
TABLE11/26.NON JEWS, BY RELIGION, SEX AND AGE

31 XII 1979

Thereof: males זכרים מזה.

דרוזיס
ואחריס
Druze

and others

נוצרים
Christians

מוסלמים
Moslems

הכל סך
Total

Total הכל סך

דרוזים
ואחרים
Druze

and others

נוצרים
Christians

מוסלמים
Moslems

הכל סך
Total

גיל קבוצת
Age group

Thousandsאלפים

הכל S43.225.3.617.8481.287.649.0313.0244סך

TOTAL

023.419.52.01.912.010.01.01.0

1489.774.48.27.145.837.94.23.7

59100.582.410.47.751.642.45.33.9

101483.266.99.86.543.334.85.23.4

151972.356.99.65.737.429.45.03.0

202455.242.48.44.428.121.54.22.4

252942.631.87.23.721.015.73.51.9

303430.822.65.92.215.111.12.81.2

353927.420.35.02.113.710.32.31.1

404422.315.84.71.811.28.12.20.9

454918.012.54.01.58.86.21.90.7

505413.89.43.31.16.64.51.50.6

555911.07.42.61.05.23.51.20.5

60647.25.11.50.63.32.30.70.3

65697.04.51.90.63.32.20.80.3

70745.53.71.30.52.41.70.50.2

75+8.05.61.90.64.02.90.80.4

ממוצע 20.819.726.721.120.419.425.621.0גיל

Average age

חציוני 15.814.822.216.015.514.621.016.1גיל

Median age

Percentagesאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

TOTAL

01448.150.634.647.448.851.236.447.2

152927.527.328.628.127.727.229.328.7

304413.012.217.812.512.812.116.912.4

45648.17.113.18.67.66.712.38.3

65+3.32.85.93.43.12.85.13.4
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households בית משקי
אוכלוסייה וקבוצת בית משק גודל לפי בית, משקי ב/27. לוח

TABLEII/27.HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSEHOLD AND POPULATION
GROUP

Persons
in household

1979 1978 1977 1976 '1975 1975 <1974 Jl970 1965 1960 '1957
נפשות

בית במשק

TOTAL

TOTAL
1

2
3

4
5

6
7+

Including single
Not including
single

All households הבית משקי כל
Thousands אלפים

995.1 974.4 941.3 913.9 893.0 887.8 857.0 765.8 653.9 S49.0 474.9

13.7
22.0
15.7
18.8
13.4
6.7
9.7

Percentages י ז ו ח א

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
9.9

12.9
22.8
16.5
18.5
12.4
6.2
10.7

12.9
22.6
16.6
18.4
12.4
6.3
10.8

Average persons per household
3.71
4.29

3.68
4.10

3.71
4.12

3.74
4.15

3.75
4.16

13.1
22.6
16.6
18.6
12.3
6.2
10.5

3.7
4.1

12.5
21.8
17.4
18.6
12.2
6.4
II. 1

3.8
4.2

12.4
21.9
17.8
19.1
I I. I

6.3
11.4

10.7
19.6
19.1
21.8
11.2
5.8
11.8

9.8
17.8
18.8
23.6
12.0
6.5
115

7.9
18.8
20.7
23.4
11.9
6.4
10.9

בית למשק נפשות ממוצע
3.8
4.2

3.9
4.2

3.9
4.2

3.9
4.2

הכל סך

הכל סך
1

2
3
4
5
6
+7

בודדים כולל
בודדים כולל אינו

Jews יהודים
פ םאל ndי sous aTh

הכל 437.9595.7602.3695.2782.9810.8817.0835.9860.7889.6909.8TOTALסך

ו ח םא י tageז srce nPe

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
17.59.910.813.013.113.813.613.713.914.514.71

219.618.420.423.223.123.923.824.124.124.223.32
321.619.619.818.618.217.417.417.417.117.016.43
424.424.722.820.019.419.419.219.319.619.219.64
512.112.111.311.212.412.512.612.412.712.813.55
66.06.15.55.75.95.75.85.76.26.16.26
7+8.89.29.48.37.97.37.67.46.46.26.37 +

Averageביתלמשקנפשותממוצע persons per household

בודדים 3.83.83.83.53.63.53.523.503.453.423.45Includingכולל single
בודדים כולל Jot*4.04.14.13.93.93.93.923.903.843.834.04אינו including

single

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 ב968ו החל 2 מוסדות. לאכולל קיבוצים.
בדרם. כולל אינו ב1974 החל 3 ירושלים.

עפ"י מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים 4
.1972 מפקד תוצאות

63 אוכלוסייה



לידה יבשת בית, משק גודל לפי בית1, משקי ב/28. לוח
אוכלוסייה וקבוצת הבית משק ראש של עלייה ותקופת

TABLE11/28.HOUSEHOLDS1 , BY SIZE OF HOUSEHOLD, HEAD OF
HOUSEHOLD'S COUNTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION AND

POPULATION GROUP
1979

pt(אחוזים) בית במשק נפשות

לידה יבשת
c

)household (percentagesPersons in
Head of household

עלייה ותקופת
בית משק ראש של

...cג' ~

P3o o
/

o_
1 to
It O

JJi
1234567 +

 ^LMllHIClll (Jl Dllin£111 Q

period of immigration

הבית משקי 995.1100.013.722.015.718.813.46.79.73.71ALLכל HOUSEHOLDS

כולל סך  909.8100.014.723.316.419.613.56.26.33.45JEWS'יהודים  GRAND
TOTAL

הכל סך  238.0100.011.714.321.427.316.85.23.33.55Israel'ישראל  total

ישראל יליד 37.2100.015.415.819.624.516.85.32.73.39Fatherאב born in Israel

75.1100.05.912.925.328.615.56.15.63.82AsiaAfricaאסיהאפריקה

117.9100.012.114.820.227.918.14.72.23.49EuropeAmericאירופהאמריקה

הכל סך  1285.9100.010.513.512.718.318.511.415.14.34AsiaAfricaאסיהאפריקה  total

1960 217.7100.010.213.212.218.219.612.114.64.35Upעד to 1960

1961196436.9100.09.211.513.318.516.010.221.34.6919611964

1965196812.3100.011.815.414.116.916.310.914.64.2019651968

196919718.9100.016.419.116.420.011.27.49.63.6519691971

1972+7.3100.014.122.818.018.711.64.610.23.561972+

הכל סך  143.6100.011.714.312.318.219.512.311.84.16Asia*אסיה  total

1960 124.6100.011.714.211.917.520.412.511.84.19Upעד to 1960

196119645.5100.010.48.219.019.84.16 (11.8)(13.5)(17.3)19611964

1965+12.7100.011.817.912.823.911.59.212.94.041965+

הכל סך  142.3100.09.312.813.118.417.510.618.44.52Africa."אסתקד,  total

1960 93.1100.08.111.912.519.118.511.518.34.59Upעד to 1960

1961196431.4100.09.012.112.318.215.89.623.04.7819611964

1965+15.8100.015.418.918.313.915.17.411.13.721965 +

הכל סך  385.1100.019.536.216.215.77.92.91.52.72EuropeAmericaאירופהאמריקה  total

1960 270.3100.021.137.915.214.08.02.71.12.63Upעד to 1960

1961196430.0100.017.038.08.515.77.2(1.8)(1.9)2.7219611964

1965196812.4100.017.331.15.919.312.0(3.3)(11)2.9319651968

1969197115.6100.018.131.77.720.4(4.8)(4.0)(3.4)2.9019691971

1972+54.4100.013.330.19.522.07.64.53.03.071972+

הכל סך  8S3100.04.27.77.810.312.211.7J6.16.47NONJEWS.לאיהודים  TOTAL

62.0100.03.76.96.19.010.611.252.56.93Moslemsמוסלמים

9.25.23'23.3100.05.59.72.413.616.513.2יתר .Other

1 Excl. institutions and Bedouins
2 Incl. single.
3 Incl. not known.

ובדוים. מוסדות כולל אינו 1

בודדיס. כולל 2
.''srrr "לא כולל נ

POPULATION 64



גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי ביתי, משקי ב/29. לוח
בית משק וגודל הבית משק ראש של לידה יבשת

TABLE11/29HOUSEHOLDS1 , BY POPULATION GROUP, AGE, CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD *

1979

גיל קבוצת
Age group

הבית משקי
(אלפים)

Households
)thousands)

Persons in household (percentages) (אחוזים) בית במשק jvUPB]
נפשות ממוצע
בית2 למשק
Average

הכל סך
Total

1234567+persons per
household2

ךיהודים ס כ 0tלה a 1Jews  t

total הכל סך
Up to 24 עד

909.8
56.7

100.0
100.0

14.7
24.2

23.3
24.1

16.4
23.9

19.6
13.5

13.5
5.9

6.2
3.6

6.3
4.8

3.45
2.90

2534242.9100.06.411.224.234.915.44.93.13.71

3544152.4100.03.13.98.223.531.515.913.94.94

4554145.2100.06.512.717.322.018.49.713.44.33

5564138.3100.018.138.821.310.84.72.53.82.73

65+174.3100.037.253.75.81.70.7(0.4)(0.5)1.79

לילידי א ר Israelש born
Total הכל סך

Up to 24 עד
238.0100.011.714.321.427.316.85.23.33.55

40.6100.026.824.123.811.26.23.24.72.81

2534116.3100.07.613.027.735.011.72.92.13.49

354445.7100.04.13.97.428.139.412.44.74.54

455421.0100.06.97.816,526.925.89.96.24.15

55647.7100.024.133.122.914.1(39)(11)(0.8)2.47

65+6.6
ילידי

100.0
אסיה

44.448.1(4.7)(2.0)(0.8)
Asia

1.67
Born in

Total הכל סך
Up to 24 עד

143.6100.011.714.312.318.219.512.311.84.16

1.5100.0(19.8)(26.6)(7.9)(21.6)(6.3)(17.8)


3.22

253430.4100.0(2.9)7.417.835.123.78.94.24.15

354434.7100.03.03.16.115.330.123.019.45.31

455433.0100.06.38.411.517.021.714.920.24.89

556421.2100.018.619.419.615.011.96.59.03.50

65+22.8100.037.643.38.84.5(2.2)(1.6)(2.0)2.07

קילידי י ר פ AfricaBornהא in
Total הכל סך

Up to 24 עד
142.3100.09.312.813.118.417.510.618.44.52

6.7100.0.lb616.728.324.8(5.9)(4.4)(93)3.66

253441.8100.04.17.519.032.322.28.16.84.18

354431.8100.01.93.06.113.423.520.132.15.82

455428.5100.04.68.010.313.818.911.932.55.54

556418.1100.016.921.915.911.110.78.015.53.85

65+15.3100.038.243.86.6(5.2)(2.9)(1.0)(2.3)2.06

פילידי ו ר י <א  יה ר המ Fericae A irEur0 pBorn i n

Total הכל 385.1100.019.536.216.215.77.92.91.52.72סך

Up to 24 2(2.3)(2.3)(4.4)7.7100.023.429.823.714.2עד 62

253454.1100.07.312.324.336.413.74.4(1.6)3.57

354440.0100.03.25.112.433.430.110.65.24.39

455462.7100.07.218.823.926.713.96.03.53.55

556491.2100.07.847.122.69.51.9(0.6)(0.5)2.35

65+129.2100.0!6.657.05.30.8(0.2)(0:1)
1.71

Total הכל סך
Up to 24 עד

יה לא
85.3

ודים
100.04.27.77.810.312.211.746.1

NonJews
6.47

8.4100.0(4.6)(7.8)12.2 (10.8)12.042.6 (10.0)6.30

253428.0100.00.7)5.913.217.917.414.930.05.72

354422.5100.00.4)(3.4)(4.2)(4.5)11.210.765.67.75

455413.1100.01.9)(3.3)(2.6)(4.8)(6.1)10.570.88.04

55646.6100.07.0)(7.9)(6.0)(9.2)14.6 (14.3)41.16.15

65+6.9100.0!6.5 31.6(5.9)(7.8)(4.0)(3.8)(10.5)2.85

בודדים כולל 2 ובדוים. מוסדות כולל אינו 1
2 Incl. single.Excl. institutions and Bedouins

65 אוכלוסייה



לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, ב/30.משקי לוח
הבית משק וגודל הבית משק ראש של

TABLE11/30.HOUSEHOLDS1 , BY POPULATION GROUP, YEARS OF SCHOOLING OF
HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1979

לימוד שנות

הבית משקי
(אלפים)

Households
)thousands)

Persons in household (percentages) (אחוזים) בית במשק נפשות

Years of schoolingהכל סך
Total

1234567+
Sn|81

'totalסך הכל3
יהודי
909.8

כ ה סך  ס
14.7 100.0

ל
23.316.419.613.56.2

t a 1

6.3
otw s 

3.45
J e

052.2100.036.124.37.05.97.05.014.73.22
18271.3100.015.128.413.614.011.47.99.63.52
912359.0100.012.420.418.322.815.86.24.03.47
1315103.2100.014.023.519.023.113.93.72.93.25
16+111.4100.010.818.920.126.614.64.94.13.50

.Tatarסך הכל3
ילידי
238.0

> ר ש י
100.0

ל
11.714.321.427.316.85.2

n
3.3

) rbera e 1

3.55
I s

01.3100.0(52.0)(24.6)(2.3)(8.1)(4.1)(4.3)(4.6)2.33
1836.6100.07.415.520.026.116.98.75.43.84
912120.2100.012.812.822.428.017.34.32.43.49
131537.1100.012.720.121.225.814.44.1(1.7)3.29
16 +41.5100.010.211.920.728.317.55.85.63.75

Total1סך הכל3
ילידי
143.6

אסיה
100.011.714.312.318.219512.3

s i a
11.8

Anor n i

4.16
B

022.8100.036.520.76.66.48.15.915.83.30
1856.6100.07.615.211.616.218.815.115.44.48
91248.0100.05.310.715.922.824.513.57.34.25
13158.9100.0(10.6)(10.5)(10.9)28.824.17.37.74.06
16+5.2100.0(7.9)(11.5)(12.6)31.224.8(6.4)(5.7)4.01

*Totalסך הכל3
ילידי
142.3

י ד פ א
100.0

קה
9.312.813.118.417.5

a

10.6
fri c

18.4
n Aor n i

4.52
B

020.1100.029.723.27.46.38.15.819.53.76
1853.5100.06.412.411.114.517.612.525.54.96
91251.9100.04.89.715.825.021.111.412.24.46
13158.4100.0(8.2)(10.7)19.824.719.47.59.84.08 16+5.6100.0(10.2)(7.4)18.030.0(16.8)(6.3)11.34.10

וילידי ר י אא  ה יפ ר cקהמ amer ipe  Aur 0n Eor n 1B
Total1סך 385.1100.019.536.216.215.77.92.91.52.72הכל3

08.0100.048.837.3(7.9)(2.7)(16)(0.7)(1.0)1.79
18124.3100.024.545.113.69.33.82.51.32.36
912138.7100.017.434.416.617.69.53.31.22.83 131548.9100.016.630.718.519.710.72.1(1.8)2.92
16+59.2100.011.525.620.524.611.54.02.33.23

Total' הכל3 סך
 לא
85.3

יהודים
100.04.27.77.810.312.211.7

s

46.1
e wNon J

6.47
012.4100.019.715.4(5.8)(6.9)(7.5)5.539.25.53
1850.2100.0(0.9)5.26.59.511.712.453.87.01
91215.9100.0(2.1)7.59.713.216.412.838.36.10
13+6.6100.0(4.4)12.216.916.214.714.920.75.06

1 Excl. institutions and Bedouins. 2 Incl. single.
3 Incl. years of schooling not known.

בודדים כולל 2 ובדרם. מוסדות כולל לא 1

ידוע. לא לימוד שנות מספר כולל 3

POPULATION 66



בית, משק גודל לפי בית1 משקי  ב/ו3. לוח
יישוב וצורת אוכלוסייה קבוצת

TABLE II/3 1 .HOUSEHOLDS1 , BY SIZE OF HOUSEHOLD, POPULATION GROUP
AND TYPE OF LOCALITY

1979

בי8■" במשק (אחוזים)נפשות ת
אוכלוסייה cקנוצח

n <sn household (percentages)Personsgo S o;Population group
יישוב <geוצורת 8.Sand type of locality
מגורים

^ o
D _nnco oof residence
' Z
r: o1234567 +it If

4?'= ■S&

הכל סך  יהודים
הכל סך  עירונית

909.8100.014.723.316.419.613.56.26.33.45JEWS  TOTAL
S25.0100.013.923.916.719.813.56.26.13.45Urban  total

77.6100.015.720.115.120.212.97.28.93.61Jerusalemירושלים
אביביפו 115.4100.021.931.415.514.29.84.42.82.86Telחל AvivYafo

71.2100.015.931.318.617.611.03.22.52.98Haifaחיפה
ותיקים עירוניים 400.1100.012.223.717.121.715.05.94.53.44Veteranיישובים urban localities
חדשים עירוניים 160.6100.010.517.716.619.714.08.712.74.03Newיישובים urban localities

הגל סך  84.8700.022.417.713.917.713.86.77.83.46Ruralכפרית  total
31.7100.06.616.414.419.617.89.615.74.44Moshavimמושבים
2.51Qibbuzim(0.8)41.2100.039.519.311.615.110.23.5קיבוצים
11.9100.05.415.820.821.715.89.710.94.12Villagesכפרים

ס"ה  יהודים 85.3100.04.27.77.810.312.211.746.16.47NONJEWSלא  TOTAL
61.6100.04.48.47.710.112.811.944.76.37Urbanעירונית
23.7100.03.75.78.010.710.811.249.96.74Ruralכפוית

12 See notes to Table 11/28. ב/28. ללוח הערות ראה נ ו

לידה יבשת לפי בית', במשקי 17 גיל עד ילדים ב/32. לוח
הבית במשק ילדים ומספר הבית, משק ראש של

TABLE11/32.CHILDREN AGED UP TO AGE 17 IN HOUSEHOLDS1, BY CONTINENT
OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND NUMBER OF CHILDREN IN HOUSEHOLD

1978

ביתילדים Childrenכמשק in household אוכלוסייה הכלקבוצת Populationסך group
לידה Total1234ויבשת

56
7+and continent of birth

םאלפ sandshoי uT
כולל 84.4146.0318.9^1סך 332.3208.4121.990.3166.7GRAND TOTAL

הכל סך  1,085.3136.8288.7'יהודים 313.3170.679.445.151.4JEWS  TOTAL
הכל סך  23I6.148.395.9ישראל 112.135.1/0.*5.78.2Israel  total
ישראל יליד 47.36.515.3האב 16.14.52.7(0.5)1.8Father born in Israel

96.417.025.6אסיהאפריקה 31.813.33.72.52.6AsiaAfrica
167.024.153.3אירופהאמריקה 62.616.74.12.73.4EuropeAmerica

521.341.4J29.0אסיהאמריקה ;07.3112.458.0U.I39.1AsiaAfrica
הכל סך  247.547.063.8אירופהאמריקה 93.823.110.65.14.1EuropeAmerica  total

299.29.230.2לאיהודים 19.037.842.445.2115.3NONJEWS
םאחוז stagesPercי e

כולל 100.010.523.0סך 24.015.18.86.512.1GRAND TOTAL
הכל סך  100.012.626.6יהודים 28.915.77.34.24.7JEWS  TOTAL

הכל סך  100.015.330.3ישראל 35.511.13.41.82.6Israel  total
ישראל יליד 100.013.732.3האב 34.09.55.7(1.1)3.8Father born in Israel

100.017.626.5אסיהאפתקה 33.013.83.82.62.7AsiaAfirca
100.014.431.9אירופהאמריקה 37.710.02.51.62.0EuropeAmerica

100.07.924.7אסיהאסדיקה 20.621.611.16.67.5AsiaAfrica
100.019.025.8אירופהאמריקה 37.99.34.32.11.6EuropeAmerica
100.03.110.1לאיהודים 6.412.614.215.138.5NONJEWS

1 Excl. institutions and Bedouins.
2 Incl. not known.

67 אוכלוסייה

ובדויס. מוסדות כולל אינו
ידוע. לא כולל



אוכלוסייה, קבוצת לפי ,17 גיל עד ילדים עם בית1 ב/33.משקי לוח
בית במשק ילדים ומספר מין משפחתי, מצב בית, משק הרבב

TABLEII/33.HOUSEHOLDS1 WITH CHILDREN UP TO AGE 17, BY POPULATION
GROUP, HOUSEHOLD COMPOSITION, MARITAL STATUS, SEX AND NUMBER OF

CHILDREN IN HOUSEHOLD
1978

עם בית ביתמשקי במשק ילדים

o

Pi o. cit
גיל עד theילדים householdChildren in.p §2
הכל סך  17£.?■§

בית, משק Householdsהרכב withHousehold composition,
הבית משק ראש childrenמץ up toE>o Ssex and marital status of
המשפחתי ageומצבו 17  total123456+nc ohousehold head

/// אלפים
Thousands

ו ח םא י gesentז aPe reaS o
,> .cf<
a

כולל 531.1100.027.531.320.014.46.82.61GRANDסך TOTAL
הורים 493.6100.026.131.720.714.66.92.64Bothשני parents

או אחד 37.5100.046.326.111.411.34.92.16Oneהורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזה:
אלמן/ה או 1.85divorced(1.5)17.6100.050.031.09.87.7גרוש/ה or widowed

16.3100.045.719.411.514.39.12.46singleרווק
הכל סך  500.8100.026.531.420.414.67.02.64Manגבר  total

הורים 484.9100.025.931.720.714.77.02.65Bothשני parents
בלבד 15.9100.045.121.612.213.18.02.40Manגבר only
:Thereofמזה:

אלמן או 1.93divorced(4.0)(7.4)(7.6)(22.8)2.5100.058.3גרוש or widower
12.0100.044.019.112.814.89.32.52singleרווק

הכל סך  30.3100.044.028.913.210.53.42.08Womanאישה  total
הורים 2.33Both(5.2)8.7100.036.427.619.211.6שני parents

בלבד 1.99Woman(2.7)21.6100.047.129.410.710.1אישה only
:Thereofמזה:

אלמנה או 1.84divorced(1.2)15.0100.048.632.410.17.7גרושה or widow
2.29single(8.3)(12.8)(8.1)(20.3)4.3100.050.5רווקה

הכל סך  462.4100.029.633.920.812.73.02.35JEWSיהודים  TOTAL
הורים 432.8100.028.134.321.512.93.22.38Bothשני parents

או אחד 1.87One(1.6)29.7100.050.828.110.98.5הורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזה:
אלמן/ה או 1.75divorced(0.6)16.2100.051.432.09.96.1גרוש/ה or widowed

1.99single(3.8)10.3100.055.019.810.610.8רווק
הכל סך  434.7100.028.634.221.312.93.12.37Manגבר  total

הורים 424.4100.028.034.421.513.03.12.38Bothשני parents
בלבד 1.88Man(1.6)(9.0)10.3100.052.824.312.3גבר only
:Thereofמזה:

אלמן או 1.68divorced(1.4)(4.8)(8.1)(24.5)2.4100.061.2גרוש or widower
1.92single(1.9)(10.4)(6.7100.054.020.712.9רווק

הכל סך  1.99Woman(2.4)27.7100.045.829.413.09.4אישה  total
הורים 2.29Both(4.2)8.4100.036.527.819.612.0שני parents

בלבד 19.3100.049.830.110.28.21.71.86Womanאישה only
:Thereofמזה:

אלמנה או 1.76divorced(0.4)(6.4)13.9100.049.733.310.2גרושה or widow
2.12single(7.5)(11.5)(6.2)(18.0)3.6100.056.8רווקה

1 Excl. institutions and Bedouins. ובדוים. מוסדות כולל אינו
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טבעית תנועה גי. כדק

בעת לפיכך, וחודש. יום ציון בלי בלבד הלידה שנת
ביולי ו כ הוא הלידה שתאריך מניחים הגיל חישוב
מכאן, הנישואין. בתעודת שצוינה הלידה שנת של
חל גירושין) (נישואין, הדמוגרפי האירוע שאם
בין להפרש שוה הגיל השנה של השנייה במחצית
במחצית חל האירוע ואם האירוע לשנת הלידה שנת
פחות זה להפרש שוה הגיל השנה של הראשונה
הוא הלידה שתאריך כאמור, שמניחים, (כיוון שנה
השלמות השנים למספר מתייחס והגיל ביולי ב1

האירוע). בתאריך לאדם שמלאו
הנוסחה: לפי חושב בנישואין הממוצע הגיל

FfT + 0.5

כאשר:
*=גיל

.* בגיל הנישאים ^=מספר
האחרון, 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 בנישואין מתוקנן ממוצע גיל

לנוסחה: בהתאם הגיל לפי הנישואין שיעורי

+ 0.5

כאשר:
x=גיל

(או החתנים מספר ג: כגיל סגולי נישואין ^=שיעור
הנקבות) (או הזכרים אוכלוסיית חלקי הכלות)

גיל. באותו
ממוצע נישואין גיל מקבלים זה חישוב ידי על
בין הגילים בהרכב ההבדלים השפעת ממנו שנוכתה

כאוכלוסייה. שונות קבוצות
הנוסחה: פי על חושב האנדוגמיה מדד

a e
m e

כאשר:
היו והכלה החתן שבהם הנישואין מספר =a
מוצא). יבשת אותה (למשל, קבוצה מאותה
או זוג בן בחירת אילו זוגות. של הצפוי המספר =e

מקרית. היתה זוג בת

וגירושין נישואין
והסברים הגדרות

הנישואין על בנתונים ומוצא. לידה ארץ
ילידי של החלוקה היתה ,1965 עד 1952 בשנים
ב1966, החל לעדה. בהתאם מוצא לפי ישראל
האב. לידת ארץ לפי היא ישראל ילידי של החלוקה
1965 עד עדה לפי ישראל ילידי סווגו ג/12 בלוח
נתוני מופיעים לכן, האב; לידת ארץ לפי 1968 ומאז

פעמיים. 1965
ישראל ילידי של המוצא הגירושין, על בנתונים

עדה. על השנים בכל מבוסס
המצב הוא מתגרשים של משפחתי מצב

האחרונים. נישואיהם שלפני המשפחתי

מקורות

בקרב וגירושין נישואין על הסטטיסטיקה
הנישואין שבתעודות מהפרטים מתקבלת היהודים
ידי על נעשה הנישואין תעודות מילוי והגירושין.
הגירושין תעודות מילוי נישואין; לעריכת המורשים

הרבניים. הדין בתי ידי על 
על מבוססים והדרוזים המוסלמים לגבי הנתונים
מבתי המתקבלים וגירושין נישואין תעודות העתקי
מהכמרים  הנוצרים ולגבי השיעיים, הדין

נישואין. לערוך המורשים
מוצאים בישראל הלאיהודיים הנישאים מן חלל,
הזוגות כל המוחזקים. בשטחים זוגם בן/בת את
של בסטטיסטיקה נכללו מישראל היה החתן שבהם
שנישאו מישראל לאיהודיות כלות ואילו ישראל
עד נכללו לא המוחזקים, השטחים מן לחתנים
וג/3 ג/1, בלוחות רק כלולות הז ב1977 .1976
הכלות את גם הלוחות כל כוללים ב1978 וג/4.
לחתנים שנישאו מישראל הלאיהודיות

מהשטחים.

חישוב שיטות

ל1,000 הם וגירושין, נישואין 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 כטפסים הגיל. חישוב
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ב1964 החל בחו"ל. השוהים ישראליים תושבים
נכללות אינן ארעיים ותושבים תיירים של הפטירות

האוכלוסייה. גידול במרכיבי
לוחות גם חושבו שמתוכם הפטירות, מספרי
חללי כוללים אינם ו1973 1967 בשנים התמותה
דצמבר ובאוקטובר כ750 1967 ביוני מלחמה,
גידול מקורות על כ/2 בלוח אולם כ2,450, 1973
קרבנות בחשבון. הובאו החללים האוכלוסייה

נכללו. האחרות, בתקופות שאירעו התקריות,
תינוקות פטירות פטירות, לידות, על הנתונים
1963 מאז רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולידות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים
נכללו לא בנגב הבדוים בקרב והפטירות הלידות
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. הבדוים את השנים בכל כוללים לאיהודים,

חישוב שיטות

של נפשות ל1,000 הם ופטירות לידות שיעורי
הממוצעת. האוכלוסייה

ושל האוכלוסייה כל של תינוקות פטירות שיעורי
שיעורי חי; לירות ל1,000 הם הלאיהודיים
ל1,000 חושבו היהודים של תינוקות פטירות
לוח לפי עולים) של תינוקות (כולל חיים תינוקות
ל הם מת לידות של השיעורים חודשי. תמותה

חי. לידות 1,000
במאי שנערך והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות
גם ומכאן הנוצרית האוכלוסייה מספרי תוקנו 1972
זה דבר להביא ויש הלאיהודית, האוכלוסייה סך
של הפריון שיעורי את משוים כאשר בחשבון
שלפני השיעורים עם הלאיהודים ושל היהודים

.1972
לעיל. וגירושין נישואין ראה יישוב: צורת

ילדים של הממוצע המספר הוא כולל פריון
מניחים, זו בשיטה חייה. בימי ללדת צפויה שהאשה
שהיה כפי פריון שיעור אותו לאשה יהיה גיל שבכל
בחשבון להביא בלי הנדונה, בשנה גיל אותו לבנות
סגוליים לידה שיעורי מחשבים תחילה התמותה. את
לאמהות הלידות (מספר הנדונה בשנה האם גיל לפי
של הממוצעת באוכלוסייה מחולק מסוים בגיל
השיעורים את מסכמים כן אחרי גיל); באותו נקבות
אם הכולל. הפריון מתקבל וכך גיל לפי הסגוליים
של גיל קבוצות על חושבו הסגוליים השיעורים
את מכפילים כלל, בדרך נעשה שזה כפי שנים, חמש

בחמש. הסגוליים השיעורים סכום
ל1,000 חושבו 19 עד גיל בקבוצת השיעורים

מבין הקטן (המספר הכלות או החתנים הכל סך =m
המדד את מחשבים שלגביה מהקבוצה שניהם)
נישואין של האפשרי המקסימום הוא (זה
קבוצה). מאותה יהיו הזוג בני שני שבהם

שהתנסו אנשים קבוצת יקוהורטה): עוקבה
סיום עלייה, לידה, (כגון דמוגרפי אירוע באותו
שנים (בד"כ מסוימת זמן תקופת במשך וכד') תואר
גם כקבוצה ולזהותם להמשיך ניתן ואשר מעטות)
המשותף הניסיון בסיס על יותר מאוחרים במועדים
הנישואין. תקופת הוא המשותף ג/30 בלוח האמור,

ותמותה ילודה

והסברים הגדרות

הריון תקופת לאחר מת שנולד תינוק מת: לידת
לפני קרה המוות ואשר שבועות 28 לפחות של

מאמו. העובר היפרד
עד 1 הקבוצה כוללת ג/26 בלוח לימוד. שנות
עממי" ספר "בית שציינו אלה גם לימוד שנות 8

ספר "בית כוללת לימוד שנות 12 עד 9 הקבוצה
כוללת ומעלה לימור שנות 13 הקבוצה תיכון",

גבוה". ספר "בית

מקורות

והתמותה הילודה על המפורטים הנתונים
"הודעה בטופסי המופיעים הפרטים על מבוססים
לידת על ו"הודעה פטירה" "הודעת חי", לידת על האוכלוסין מרשם לחוק בהתאם מת". עוכר
הלידה אירעה שבו למוסד האחראי על מוטל 1965
אירעה אם והמיילדת הרופא היילוד, הורי על או 
למשרד ימים עשרה תוך למסור  אחר במקום
פטירה על הורעה חובת הלידה. על הודעה הפנים
האחראי על חלה הפטירה מזמן שעות 48 תוך
את שקבע הרופא על הפטירה, אירעה שבו למוסד
נוכח שהיה מי ידי על  רופא ובאין המוות דבר
בפרסום מובא המקורות פירוט הפטירה. בזמן
.1966  1965 טבעית תנועה ,268 מס' מיוחד

את כוללים הלירות על הלוחות ב1970, החל
אומדן את ג/6 עד ג/1 ולוחות ירושלים, מזרח
כל ב1973, החל ירושלים. במזרח הפטירות
במזרח הטבעית התנועה נתוני את כוללים הנתונים
במזרח פטירות שרישום ביטחון אין ירושלים.

מלא. הוא ירושלים
את כוללים והפטירות הלידות על הנתונים
ועולים ארעיים תושבים תיירים, בקרב המקרים
בקרב המקרים את כוללים אינם אך בישראל בכוח
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"הסיווג לפי מוינו המוות סיבות המוות. סיבת
מוות", וסיבות פציעות מחלות, של הבינלאומי
הרשימה לפי ולוודוו  שמינית מהדורה
ג/39 (לותות סעיפים 50 בעלת B הבינלאומית
הונהגה הסיווג של השמינית המהדורה וג/40).
לשנים פטירה שיעורי .1969 בשנת לראשונה
מקדם בעזרת ג/38) (בלוח חושבו קודמות
בשנים הסיווגים שני לפי עיבודים על שהתבסס

.1969 1971

תחלואה

זיהומיות מחלות

ללשכות הרופאים הודעות על מבוססים הנתונים
מידבקות מחלות מקרי על הנפתיות הבריאות
שלמות, אינן ההודעות החוק. לפי הודעה המחייבות
המחלה בחומרת קשורה השלמות ומידת
מין, מחלות על הנתונים הביקורת. ובאפשרות
על הנתונים כסיכום. נכללו לא ושחפת מלריה

נפרדים. בלוחות מובאים ושחפת מלריה

מלריה

הודעות על מבוססים מלריה על הנתונים
אחרי העוקב הבריאות למשרד הנשלחות מיוחדות
הנתונים את ומשלים מאמת ומקרה, מקרה כל

לפרסום. ומוסרם

שחפת

במשך "שנתגלו'' השחפת מקרי על הנתונים
ללשכות הנמסרות הודעות על מבוססים השנה
רופא אל לראשונה שפנה חולה כל על הבריאות
מכך להסיק אין בארץ. חולים בית או מרפאה, פרטי,
לארץ בחוץ כן לפני מהמחלה סבל לא החולה כי
שאינם מקרים כוללים המספרים כי וייתכן

ממש: חדשות הידבקויות
כמצב מקרים כוללים אינם בלוח, המספרים

כ"נרפא". שהוגדר

התאבדויות

עבירה נחשב להתאבדות ניסיון אין 1967 מאז
על נתונים רק המשטרה מן מתקבלים ולכן פלילית

ההתאבדות. מקרי
נסיונות ועל ההתאבדויות על הנתונים
,1968 מאז בשנתון המתפרסמים ההתאבדות,

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 הלידות
הממוצע המספר הוא גלמי תחלופה שיעור
להתחשב (בלי חייה כמשך אשה שתלד בנות של
הפריון הכפלת ידי על מתקבל הוא בתמותה).
הנולדים מכלל 48.59'0 בממוצע כי ב0.485 הכולל

נקבות. הן
את בחשבון מביא נקי תחלופה שיעור
תמיד הוא לכן ,49 לגיל עד הנקבות של התמותה

הגלמי. התחלופה משיעור נמוך
וכן 1959 עד 1957 כשנים לידות של העיבודים
על נעשו 1976 של הראשונה ובמחצית 1975 בשנת
במחצית וכן השנים וביתר ,50>5'0 של מדגם בסיס
כולו. החומר על העיבוד נערך 1976 של השניה
19691979 לשנים שיעורים של החישובים
העולים את הכוללת אוכלוסייה בסיס על נעשו

.1969 מאמצע הקיים מעמד בכוח,
שיטה באותה נעשה בלידות האם גיל חישוב

לעיל. המובאת בנישואין כמו

תמותה לוחות

הגילים הרכב סמך על חושבו התמותה לוחות
האוכלוסייה. של הגילים והרכב הנפטרים של

והגיל המין 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 כחיים הנשארים מספר =1<

נולדים. 1,000
גיל בתחילת שנמצא אדם, של ההסתברות =qx

הבא. לגיל יגיע בטרם למות מסוים
מספר שהיא נבחרים בגילים החיים תוחלת =e"x
שהגיע לאדם הצפויות הממוצע החיים שנות

(x) מסוים לגיל
הלידה תאריך פי על הגיל את מחשבים בפטירות
הפטירה. בהודעת הרשומים המדויקים והפטירה
הנפטר, של הלידה שנת רק שרשומה במקרים
הלידה שנת של ביולי כ1 נולד שהוא מניחים

שצוינה.

מורת סיבות

טופס משמש מוות סיבות על לנתונים כמקור
דמוגרפיים לנתונים בנוסף המכיל, הפטירה, הודעות
את המפרטת הרפואית. התעודה את הנפטר, של
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של ממאירות שאתות כוללים אינם הנתונים
בלתי ושאתות העור של מלנומה כוללים אך העור

העצבים. מערכת של ממאירות
האוכלוסייה. לכל מתייחסים בלוח הנתונים

אשפוזים

במספר הגידול הבריאות. משרד עלידי נמסרים
איסוף בהרחבת היתר בין קשור ההתאבדות נסיונות

הנתונים.
בפרסומים הופיעו בנושא מפורטים נתונים
נתונים הכולל ו573 ,422,282 ,115 מס' המיוחדים

.1972 1976 לשנים הנזכר, השינוי לאחר
בלוחות והנתונים אלה נתונים בין ההבדלים
דיווח ממקורות נובעים לסטירות הנוגעים האחרים

שונים.

לאחרונה הופיעו המאושפזים החולים על נתונים
,1979  30 מס' לישראל" הסטטיסטי ב"שנתון

.114 119 עמ'
מופיעים שבהם הלוחות בכל שיעורים.
עולים ב1975, החל האוכלוסייה, כוללת שיעורים,
הקודמות. השנים באוכלוסיית נכללו שלא בכוח,

שונו. לא הקודמות לשנים השיעורים

ממאירות שאתות

מקרי של המרכזי הרישום הוא הנתונים מקור
בשנת החל ארצי בהיקף המבוצע ממאירות שאתות
למחלות היחידה ע"י מופעלת זו כרטסת .1960
עם בשיתוף הבריאות, במשרד ושיקום ממושכות

בסרטן. למלחמה האגודה

נבחרים פרסומים
נבחרות מידבקות מחלות של סטטיסטיים לוחות י 545

1971  1975
1972  1976 להתאבדות ונסיונות התאבדויות 573

1974 המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה 577
1977 טבעית תנועה 609
1977 מוות סיבות 616

ו96ו: והדיור האוכלוסין מפקד
43 .42 ,40 ,39 ,36 ,32 .26 מסי

שניחלקיס  967ו והדיור האוכלוסין מפקד

מיוחדים פרסומים
1952 ;1951 בישראל השיניים ורופאי הרופאים 14

בישראל אמהות ותמותת פרינטלית תמותה 75
19501954

1961 עד 1958 בישראל מסרטן התמותה 174
1962 עד 1947 בישראל יהודים של נישואים 194

נבחרות מידבקות מחלות על סטטיסטיים לוחות 379
1965  1970

בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409
19501967

19501972 תינוקות ופטירות מת לידות 453
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summary tables סיכום לוחות
פטירות טבעי, ריבוי פטירות/ חי, לידות גירושין/ נישואין/  ו. /j לוח

מת ולידות תינוקות
TABLEIII/l.MARRIAGES1, DIVORCES', LIVE BIRTHS, DEATHS2, NATURAL

INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS

פטירות

חיגירושיןנישואין טבעיפטירותלידות מתתינוקותליבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeathsNaturalInfantStillbirths

increasedeaths

טימספרי ל ח ו מ rםם s0 1ut enumb eA bs
195116,8492,51750,5429,86640,6762,060
195514,7422,15650,68610,53240,1541,891

196016,5322,21056,00212,05343,9491,754720

196520,2832,30366,14616,26149,8851,811951

196620,6622,23767,14816,58250,5661,755854
196719,9892,14264,980'17,64347,3371,685861
196823,1592,38169,91118,68951,2221,731844

196925,4772,35573,66619,76753,8991,733816
197026,5932,44277,60120,38457,2171,765856

197026,5932,44280,84321,23459,6091,960899
197128,3572,48685,89921,41564,4841,977920
197229,1612,66585,54422,71962,8252,067843
197329,3472,67288,545'23,05465,4912,017823
197432,4582,87693,16624,13569,0312,186929

197532,3353,10095,62824,60071,0282,192966
197629,2703,28798,76324,01274,7511,986914
197729,3173,69195,31524,95170,3641,700841

1978§29,322§3 ,91792,60225,15367,4491,596831
197929,5274,18093,71025,90967,8011,493693

DRatesשיעורי
195111.41.733.86.627.240.8
19558.51.229.26.123.137.3

19607.81.026.65.720.931.312.8

19657.90.925.86.319.527.414.4
19667.90.825.56.319.226.112.7

19677.50.824.2!6.617.625.913.3
19688.20.825.36.818.524.812.1

19699.10.826.27.019.223.511.1

19709.20.826.97.119.822.711.0

19709.20.827.37.220.124.211.2

19719.50.828.27.021.223.010.7
19729.20.827.07.219.824.29.9
19739.00.827.027.O20.022.89.3
19749.60.927.67.120.523.510.0

19759.40.927.77.120.622.910.1

1976'8.30.928.06.821.220.19.3
19778.11.026.46.919.517.88.8
1978§7.9§1.125.16.818.317.29.0
19797.81.124.76.917.816.07.4

1 Since 1973  including East Jerusalem. 2 Since 1970 החל 2
 including EastJerusalemsee introduction. 3 Excluding אינו 3

war casualties  see introduction.

ירושלים. מזרח גולל ב1973 החל 1

מבוא. ראה  ירושלים מזרח כולל ב1970
מבוא. ראה  מלחמה חללי כולל
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פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, ג/2.נישואין, לוח
(יהודים) מת ולידות תינוקות

TABLE III/2.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS (Jews)

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

טבעי ריבוי
Natural
increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

Absolute numbers
629 1,657
649 I ,704
577 1,369

589

729
655
633
633
612

628
663
576
567
629

662
644
569
522
404

1.225

.167
,121
,052
,098
,090

.155
,207
,220
,210
,348

,307
,207
985
957
891

7. 14829,211
8,48734,762
8,96933,370

10,40434,577

14.47136,840
14,70937,280
'15,65635,025
16,66338,315
17,75039,947

18.42542,784
18,63146.832
19,89144,599
'20,32146,465
21,40149,144

21,59951,649
21,23853,828
21,99449,815
22,25947,028
22,96346,933

ימספרי ט ל ח ו מ םם
195016.0392,34836,359
195115,5562,37343,249
195513,5302,05042,339

196014.4672,09144.981

196518,0972,19751.311
196618,5992,12651,989
196718,1882,01550,681
196820,6222,27254,978
196922,9002,20357,697

197023,9832,25661,209
197125,5792,33565,463
197226,4332,47164,490
197326,0592,47766,786
197428,5682,65470,545

197528,5832,85773,248
197625,8053,06675,066
197725,3613,43671,809
1978525,025§3,62569,287
197924,9703,85769,896

1950
שיעור

14.5
ס י

2.133.06.526.546.2
Rates
17.3

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
196.68.00.922.46.316.121.712.6
19677.70.921.5'6.614.920.812.5
19688.60.922.86.915.920.31L5
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
19778.31.1.2J67.216.414.27.9
19788.11.221.37.215.113.57.5
19797.81.222.07.214.812.85.8

הערר ראה ג/3.1ו ".בלוח T"U1=III /1
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פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/3. לוח
(לאיהודים) מת ולידות תינוקות

TABLEIII/3.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS (NonJews)

פטירות
חי2גירושין'נישואין' טבעיפטירות2לידות מתתינוקותריבוי לידות

Marriages'Divorces'Live births2Deaths2NaturalInfantStillbirths
increasedeaths

םמוחלטמספרים berי snu mAbsolute
19511,2931447,2931,3795,914356
19551,2121068.3471,5636.784522

ונו19602,06511911.0211,6499.372529

19652,18610614.8351,79013,045644222
19662,06311115,1591,87313,286634199

19671,80112714,2991,98712,312633228
19682,53710914,9332,02612,907633211
19692,57715215,9692,01713,952643204

19702,61018616:392" 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
19774,22725523,5062,95720,549715272
1978§4 ,297§29223,3152,89420,421639309
19794.61734823,8142,94620,868602289

DRatesשיעורי
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
19747.70.444.95.439537.013.3

19757.20.542.75.737.039.513.6
19766.40.443.55.138.432.911.6
19777.50.541.55.236.330.411.6
1978§7.3§0.539.84.934.927.413.3
19797.60.639.24.934.325.412.1

As of 1973, incl. East Jerusalem see introduction.
As of 1970, incl. East Jerusalem see introduction.

מבוא. ראה ירושלים מזרח כולל בנ97ו הרול 1

מבוא. ראה ירושלים מזרח כולל ב970ו החל 2
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פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/4. לוח
(לאיהודים) דת לפי מת, ולידות תינוקות

TABLEIII/4.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS BYRELIGION(NonJews)

פטירות
חי2גירושין'נישואין'דת טבעיפטירות2לידות מתתינוקותריבוי לידות

ReligionMarriages1Divorces'Live births2Deaths2NaturalInfantStillbirths
increasedeaths

Absolute numbers

102
225
261
234
273
241

404
685
771
616
557

7,032
14,036
16,394
17,356
i 7,242

1,098
2,094
2,258
2,182
2J36

ט ל ח .ו מ מספרים
8,130
16,130
18,652
19,538
19,378
19,877

100
161
212
201

§258
316

1,533
1,864
2,959
3,337

83,429
3,659

Moslems מוסלמים
1960
1970
1975
1977
1978
1979

20
21
23
12
18
11

77
67
46
33
35

1,400
1,469
1,500
1,508
1,500

352
520
530
533
507

1,752
1,989
2,030
2,041
2,007
2,003

4
ר
12
22
§8

342
438
379
421
§380
598

Christians נוצרים
1960
1970
1975
1977
1978
1979

10
25
20
26
18
37

48
53
68
66
47

940
1,320
1,495
1,685
/,679

199
195
213
242
/25

1,139
1,515
1,698
1,927

SI,930
1,934

15
18
19
32
§26
24

190
308
337
469
§488
360

ואחרים דרוזים
Druze and others

1960
1970
1975
1977
(978
1979

Rates
12.5
13.9
14.0
12.0
14.1
12.1

שיעורים

49.7
42.5
41.3
31.5
28.7

47.7
43.7
40.7
39.6
37.9

7.5
6.5
5.6
5.0
4.7

55.2
50.2
46.3
44.6
42.6
42.1

0.6
0.6
0.5
0.5
§0.6
0.7

9.4
7.2
7.3
7.6

§7.5
7.7

Moslems מוסלמים
1960
1970
1975
1977
1978
7979

11.4
10.6
11.3
5.9
9.0
5.5

43.9
33.7
22.7
16.2
17.4

28.6
19.7
18.9
18.2
(7.7

7.2
7.0
6.7
6.4
6.0

35.8
26.7
25.6
24.6
23.7
23.1

(0.1)
(0.1)
(0.2)
(0.3)

§(0.3)
(0.1)

7.0
6.9
4.8
5.1
§4.5
6.9

Christians נוצרים
1960
1970
1975
1977
/978
1979

8.8
16.5
11.8
13.5
9.3
19.1

42.1
35.0
40.0
34.3
24.4

41.3
37.5
35.7
37.6
36.2

8.7
5.5
5.1
5.4
5.4

50.0
43.0
40.8
43.0
41.6
40.2

(0.7)
0.5
0.5
0.7
§0.6
0.5

8.3
8.7
8.1
10.5

§10.5
7,5

ואחרים דרוזים
Druze and others

1960
1970
1975
1977
1978
1979

/1 See note ' to Table III3.
2 See note  to Table IH/3.

ג/3. בלוח י הערה ראה 1

ג/3. בלוח 2 העדה ראה 2
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ונפה מחוז לטי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/5. לוח
TABLEHI/5.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS,

BY DISTRICT AND SUBDISTRICT
1978

District and subdistrict

שיעורים
Rates

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
births

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

ח1 לידות
Live
births

ונפה מחוז

GRAND TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistirct
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Alcko SubDistrict

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

CentralDistrict
Sharon SubDistirct
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistirct

Tel Aviv District

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

Administered Territories
Not known

Jews

13.9 7.2

15.9 5.9

14.2
8.5
10.7
17.6
16.0

14.0
14.4
12.4

12.1
15.5
9.7
13.2
12.4

13.8

14.5

14.9
14.1

X
X

6.3
4.4
6.2
6.5
7.2

9.1
9.2
8.6

6.4
7.3
6.2
6.4
6.1

8.3

5.0
5.2
4.9

X

X

22.3

27.2

24.9
26.6
25.4
25.1
23.1

19.7
19.4
21.1

23.7
22.2
23.5
23.2
25.4

19.4

24.2
23.4
24.9

X
X

יהודים

957 22,259 69,287

134 1,830 8.396

103
13
12
46
32

1,841
251
275
691
624

7.262
1,509
1,116
2,649
1,988

124 4.091 8.836
101 3,340 7,002
23 751 1,834

192
48
55
28
61

4.309 15.883
1,009 3,061
1,522 5,749
587 2,109

1,191 4,964

258 8.046 18,745

138

65
73

1,992

960
1,032

14
136

9,530

4,325
5,205

635

כולל סך

ירושלים מחוז

הצםון מחוז
צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפח
עכו נפת

חיסה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחוכות נפת

אביב חל מחוז

הדרוס מחוז

אשקלון נפת
שבע באר נפח

המוחזקים השטחיס
ידוע לא

הל י  JewsNודיםא on

הכל 23,3152,89463939.84.927.4TOTALסך

ירושלים 4,68160413543.15.829.3Jerusalemמחוז District
הצפון 10,5441,2272823854.726.9Northernמחוז District

יזרעאל נפת :3,90647910137.54.826.1Thereofמזה; Yizreel S.D.
עכו 5,94969716239.14.827.4Akkoגפת S.D.

חיפה 3,4613679839.04.128.6Haifaמחוז District
המרכז 2,1022154537.24.021.4Centralמחת District

אביב תל Tel(6.7)30556232.46.3מחוז Aviv District
הדרוס 2,2212887250.66.932.4Southernמחוז Distirct

ידוע 11375XXXNotלא known
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יישוב צורת לפי תינוקות1, ופטירות פטירות חי, ג/6.לידות לוח
TABLE H1/6.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS''

BY TYPE OF LOCALITY
1978

מוחלטים שיעוריםמספרים
Absolute numbersRates

יישוב צורת
חי פטירותלידות

פטירות
חיתינוקות פטירותלידות

פטירות
תינוקות

Type of locality
LiveDeathsInfantLiveDeathsInfant
birthsdeathsbirthsdeaths

כולל 69,287סך
יהוד
22,259

D
95722.3

Jews
7.213.9GRAND TOTAL

עירוניים 62,36420.87187422.17.514.0Urbanיישובים localities
7,4171,69712026.86.216.2Jerusalemירושלים

אביביפו 4,9803,8628314.911.616.7Telתל AvivYafo
3,7672,1994417.610.311.7Haifaחיפה

הערים 33,8999,75744623.16.713.2Otherיתר towns
אחרים עירוניים 12,3013,35618123.56.514.7Otherיישובים urban localities

6,8891,2498223.74.311.9Ruralכסרייס localities
7821291227.74.615.3Villagesכפרים
3,3336124223.34.312.6Moshavimמושבים
2,4754852624.04.710.5Qibbuzimקיבוצים

וחוות Institutions(6.7)(1.3)29923217.4מוסדות and farms wt XXXNot/34139לא known

הלא י JewsNoודים n

הכל 23,3152,89463939.84.927.4TOTALסך

ושפרעם 1,8352813134.35.516.9Nazarethנצרת and Shefar'am
מעורבים יישובים

Mixed localities
4,57458713243.35.828.9Jerusalemירושלים

מעורבים 1,617יישובים 2954432.06.127.2Otherאחרים2 mixed localities2
עירוניים 4,66844113040.84.027.8Urbanיישובים localities

8,48287422938.64.227.0Villages3כפרים'
בנגב 2,1352776850.86.931.9Bedouinsבדוים in the Negev

snT 41395XXXNotלא known

. Incl. East Jerusalem. 2 Othermixed localities are: Tel
AvivYafo, Haifa, Akko, Lod, Ramla and MaalotTarshiha. Tms

המעורבים היישובים 2 ירושלים. מזרח כולל <

ומעלות רמלה לוד, עכו, חיפה, ת"איפו. הם: r^':;r;^r=:r=zהאחרים iSrr"^£^r.=
localities. 3 Including Bedouins in Galilee. בדוים כולל 3 יהודים של אחרים ביישובים יהודים

בגליל.
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MARRIAGES AND DIVORCES וגירושין נישואין
מגורים ונפת מחוז לפי ומתגרשים, נישאים ג/7. לוח

TABLEHI/7.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICT AND SUB
DISTRICT OF RESIDENCE

1978

Persons marrying Personsנישאים divorcing י מתגרשים

c
Rates שיעורים

5
Rates שיעורים

ונפה A■fמחוז
aDistrict and subdistirct

Eכלותc Eי י=נשים8■כלות to
נשים

BridesP §BridesWives.r8a 3Wives
aaX

GRAND TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistirct
Akko SubDistrict

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistirct
Rehovot SubDistrict

Tel Aviv District

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistirct

Not known

םיהוד ewי sj
כולל 25,02525,0258.1g.l3,6253,6251.21.2סך

ירושלים 2.5802.6758.48.73913861.31.3מחוז

הצפון 2.2742,3087.87.93003071.11.1מחוז
צפת 4614838.28.574711.31.3נפת

כנרת 3593698.28.444491.01.1נפת

יזרעאל 7347497.07.110094To0.9נפת
עכו 7207078.48.282931.01.1נפח

חיפה 3.5723.4848.07.84895121.11.2מחוז
חיפה 2,8572,8057.97.84184441.21.2נפת

חדרה 7156798.37.771680.80.8נפח

המרכז 5.1595,1737.77.76286611.01.0מחוז
השרון 1,1721,1738.58.51191310.91.0נפח

תקוה פתח 1,7731,7167.37.02422501.01.0נפת
רמלה 8848859.89.786821.00.9נפת

רחובות 1,3301,3996.87.91811981.01.0נפת

אניב תל 7,8937.8328.28.11,2951.3341.41.4מחוז

הדרוס 3,1903.3228.18.43593350.90.9מחוז
אשקלון 1,4891,6248.18.81271280.70.7נפת

שבע באר 1,7011,6988.28.12322071.21.0נפת

90 163 230 357 ידוע לא

 JewsNonםיהודילא
הכל 4,2974,2977.37.32922920.50.5TOTALסך

ירושלים 6314405.84.353530.50.5Jerusalemמחוז District
הצפון 2,1692,1238.08.2991200.40.4Northernמחוו District

יזרעאל נפת :7347287.17.430460.30.5Thereofמזה: Yizreel S.D.
עכו 1,3071,2698.68.968730.50.5Akkoנפת S.D.

חיפה 7207317.88.356310.60.3Haifaמחוז District
המרכז 4344427.78.333340.60.6Centralמחוז Distirct

אביב תל 69737.38.214171.51.8Telמחוז Aviv District
הדרום 2502405.75.832310.70.7Southernמחוז Distirct

המוחזקים 24248XX56XXAdministeredהשטחים Territories
2jriT andולא not known2

1 By subdistrict of residence at date of divorce.
2 See explanation in introduction.

הגירושין. בעת מגורים נפת לפי 1

במבוא. הסבר ראה 2

79 טבעית תנועה



מגורים יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים  ג/8. לוח
TABLEHI/8.PERSONS MARRYING AND DIVORCING,

BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE
1978

Persons marrying Personsנישאים divorcing י מתגרשים

c
Rates sRatesשיעורים שיעורים

s

יישוב a0Typeצורת of locality

Sכלותc e
c sנשיםFכלות0 נשים=

/BirdesBirdes■8Wivesa 3Wives
aטט

EX

םיהוד wי sJe
כולל 25,02525,0258.18.13,6253,6251.21.2GRANDסך TOTAL

עירוניים 3,2233.3081.21.2Urban/.*0.*22.38622,592יישוכיס localities

2,2992,3718.48.63673.641.41.3Jerusalemירושלים
אביביפו 3,1722,9939.69.06185701.91.7Telתל AvivYafo

1,7361,7348.28.22983001.41.4Haifaחיפה
הערים 11,27611,6227.88.01,4991,5591.1LIOtherיתר towns

עירוניים 3,9033,8727.67.54415150.91.0Otherיישובים urban localities
אחרים

כפריים Rural*.2.3522.2298.27.72512320.90יישוביס localities

2202107.97.517220.70.8Villagesכפרים
1,3331,2839.49.181600.60.4Moshavimמושבים
7807217.77.11461411.51.4Qibbuzimקיבוצים

וחוות Institutions(0.5)(0.4)19151.10.979מוסדות and farms

ידוע 287204XX15185XXNotלא known

No n  Jews יהודים  לא

הכל 4,2974,2977.37.32922920.50.5TOTALסך

ושפרעם 3963937.47.820250.40.5Nazarethנצרת and Shefar'am
מעורבים: Mixedיישובים localities:

5994125.74.154540.50.5Jerusalemירושלים
מעורבים 3673667.37.762571.21.2Otherיישובים mixed localities2

אחרים2
עירוניים 9439618.38.975770.70.7Urbanיישוביס localities

1,7241,6797.98.146450.20.2Villagesכפרים
בנגב 2452385.96.031290.70.7Bedouinsבדוים in the Negev

או מוחזקים 24248XX45XXAdministeredשטחים Territo
ידוע nesלא and not known

1 By type of locality of residence at date of divorce.
2 See note2 to Table 111/6.

הגירושין. בעת המגורים יישוב צורת לפי 1

ג/6. ללוח הערה2 ראה 2
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(יהודים) משפחתי ומצב גיל לפי נישאים,  ג/9. לוח
TABLEIII/9.PERSONS MARRYING, BY AGE AND MARITAL STATUS (Jews)

נ ת סח mי sGr0 לו0 neכ sBr idשיעוריםRates 1

ושנה ^גיל כד
1 0x Sידוע "סילא ידוע8 רווקותרווקיםלא

Ageהכל fרווקיםסך §
o o
*"* הכלNotכד NotSingleSingleאלמנותרווקותסך

and yearTotalSingle5םknownTotalSinglecaWidowsknowngroomsbrides

הכל 25,02522,2511,948737סך
8

89
197

25,02522,8901,37563512571.899.5
TOTAL

Up to 19 6,1376.11815135.551.9_730730עד
Up to 17 ■עד 76761,2961,292311.017.5

181761762,1142,11316.490.0
194784782.7272.71311317.9131.8

202411,67011,55110361012.66412,3852371824105.2199.9
20957950523,0733,05810536.3173.1
211,9211,91653,0192,972431376.3203.9
222,8532,8302122.7482,6964615124.1230.2
233,0633,0283232,1912,1106885155.2218.2
242.8762,82740631,6331,5497086174.9185.9

2529"8.3367,88142515153,8533,3953735926185.9132.4
252,5562,49558211,2771,1917385186.6163.6
262,1532,06684219398537673194.0139.9
271,6481,554874372362381136189.1129.6
281,1441,035975753043869167174.8110.5
29835731992338429074155172.990.3

30342,0871,54749925161,0627042865319162.770.2
35396182842983063291571263313116.846.9
40443821162124212197659826850.131.6
45^19280681624641642875491229.917.3
50542063287807177166889414.511.0
5559181156696415844410376.8(3.1)
60641669451084115718873(6.8)(6.1)
65691773351345114526803(2.2)(3.8)
7074107510911328231(5.7)
75 +721563314113(1.1)(0.8)

ידוע 13911291112XXלא
Not known

נישאים fc
גי? 19עד י

יגיל צ nי נ ageediaו nMVo marrying
Jpto 19aged 1

195226.925.738.155.1X21.921.030.343.0X
195526.125.035.653.9X21.620.830.045.6X5.540.9
196025.724.936.558.1X21.721.031.348.9X3.336.6
196525.624.837.258.8X21.020.633.551.6X4.139.4
197024.424.135.859.7X21.621.433.753.6X2.829.3
197524.524.234.961.5X21.721.531.253.7X3.929.6
197724.924.534.260.5X21.921.632.052.3X3.727.8
197825.024.634.561.3X22.121.831.154.4X3.326.7

וגיל מ עמ yg eage aAver
195230.027.339.051.6X25.122.832.243.3XXX
195529.326.638.353.4X24.622.132.445.4XXX
196029.126.339.056.5X24.622.134.048.2XXX
196528.626.039.457.1X23.921.635.350.5XXX
197027.125.038.659.7X23.621.836.351.2XXX
197526.724.937.758.9X23.522.135.550.5XXX
197727.025.237.258.9X23.722.335.049.6XXX
197827.325.337.459.0X23.922.534.351.3XXX

1 Rates are per 1,000 single men and 1,000 single
women respectively.

ול000,ו רווקים ל1.000 חושבו השיעורים 1

בהתאמה. רווקות
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(לאיהודים) וגיל משפחתי מצב דת, לפי נישאים ג/0ו. לוח
TABLE111/10.PERSONS MARRYING, BY RELIGION,

MARITAL STATUS AND AGE (NonJews)

נ ת םח mי sGro cלו RatesשיעוריםnBridesכ 2

הדתות הדתותnrfכל Gכל
■ ט

ושנה Allגיל religions5
.T

5
rAll religionsO

r£|
AgeD

a
aF o

ם ס
ts

c
c£ O

c ס

and year:מזהgc
.3

r C:מזהc.3
_ cרווקותרווקים

הכלי 2F.רווקיםסך Sהכלי £Eרווקותסך |SingleSingle
Total1Thereof:Oa STotal1Thereof:o6groomsbrides

singleSuasinglec Q

1978

הכל 4,2974,0753,4293804124,2974,1903,429412סך 38066.692.1
TOTAL

Up to 19 5315264321962,4472,4391,999291עד 12615.488.2
Up to 17 565645101,1111,111923148עד 322.657.2

181861851394772572158891 3928.4156.6
1928928524813961160748852 5549.0168.2

20242,1902,1591,8461132131,3961,3681,10592 165116.9154.7
20425425362105049448839641 4682.8174.1
21482478419184233933227414 41112.1159.2
22448439373234924924419917 30118.7153.2
23434425367263718918514211 27141.0147.8
244013923253635125119949 21165.8107.3

25291,0531,0227771597931429622225 61180.887.0
2531830925429281161148012 22157.1114.9
2626526018745227265508 14177.479.1
2722521916535186359464 11211.285.9
281531481013473431241 7218.061.5
29928670164292722 7169.068.2

303430226721367106548441 19199.328.0
35398663542094328352 5209.327.5
40444314337214791 350.7(9.9)
4549291221712310 154.3(5.2)
505423519322 X

555981611 X

60646511 

65+244212111 X

ידוע 222212לא XX

Not knownנישאיס y0

19 גיל עד
י חציג יל נ aו geMedianVomarrying

agedup. to 19
195623.122.725.822.019.120.7 18.919.4

I96024.023.526.322.819519.218.8 20.914.858.8
196524.424.123.827.322.920.019.919.918.8 21.210.151.9
197024.624.424.327.522.719.619.519.419.0 21.510.557.4
197523.923.823.627.122.819.519.419.318.7 21.113.458.7
197723.623.423.326.322.119.519.519.418.7 21.113.858.0
197823.623.423.327.122.419519.419.418.6 21.412.958.2

י מסוג על gcAverageצ a
195625.324.827.625.020.820.520.8 22.0XX
196025.725.328.524.520.920.520.0 22.9XX
196525.925.125.428.723.621.020.720.819.5 22.5XX
197025.725.025.428.623.920.720.420.419.7 22.4XX
197525.224.524.928.023.520.520.320.419.5 22.0XX
197724.924.224.627.723.320.320.120.219.5 22.1XX

197825.024.224.828.523.320.520.220.319.4 22.6

1 Including unknown religion.
2 Rates are per 1,000 single men and 1,000 single women
respectively.

ידיעה. לא דת כולל 1

רווקות, ול1,000 רווקים ל1,000 חושבו השיעורים 2

כהתאמה.
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(יהודים) הכלה וגיל החתן גיל לפי נישאים, ו. ג/ו לוח
TABLEIII/ll.PERSONS MARRYING, BY AGE OF BRIDE AND GROOM (Jews)

J978

להילג degהכ e o f b r iA

החתן הכלגיל סך
^ 1
* g

Age of groomTotal1920242529303435394044454950545559606465+F *
SS

total הכל 25,0256,13712,6643,8531,062329197164177158160סך 1159
Up to 19 י730601עד 11316
202411,6704,1996,9185044072
25298,3361,2134,7642, 1282111631 
30342,0871007058543784811

3539618171062122096014
404438223593124823781

45 4928041128786360288
50542063131139.49522712
555918141710243260302 10
6064166123352345499 26
65 +356114203667148 79

Not known ידוע 131411לא
 

6

(יהודים) הכלה ושל החתן של מוצא יבשת לפי נישאים, ג/12. לוח
TABLE111/12.PERSONS MARRYING, BY BRIDE'S AND GROOM'S CONTINENT OF

ORIGIN (Jews)

מאסיהאפריקה jnnמאירופהאמריקה חתן
AsiaAfircaGroom from< fromGroon

AmericaEuropeמספרים  מדדמוחלטים
הכל אנדוגמיה'כלהכלהסך
Absoluteמאסיה מאסיהמאירופהכלה Endogamyמאירופהכלה
numbersאמריקהאפריקהאמריקהאפריקהindex'

totalBride fromBride fromBride fromBirde from
AsiaAfricaEuropeAsiaAfricaEurope

AmeircaAmerica

ח entageוזיםא sPer c
הנישאיס Allכל persons marrying

195513,53039.8;4.37.548.40.81
196014,4£742.45.09.543.10.78
196518,09744.27.97.440.50.70
196518,09745.27.06.841.00.73
197023,98339.69.38.342.80.66
197326,05940.78.610.040.70.65
197528,58343.68.710.237.50.64
197725,36146.08.811.134.10.63
197825,02546.79.210.933.20.61

Singleרווקים/רווקות persons
196817,85141.49.37.541.80.69
197021,08540.79.78.341.30.66
197323,10642.08.810.139.10.64
197525,31045.48.810.435.40.63
197722,17448.18.911.231.80.62
197821,62149.09.310.930.80.60

חושכ המדד מוצא.1 יבשת בסיס 1על Index was calculated on the base of continent of oirgin.
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(יהודים) הכלה ושל החתן של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי נישאים ג/3י. לוח
TABLEHI/13.PERSONS MARRYING, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF

IMMIGRATION OF GROOM AND BRIDE (Jews)
1978

ל עליבשת ותקופת שלידה tהכלהיה of birth and period of immigration of brideContinen

EuropeAmericaאירופהאמריAfricaAsiaאפריקהאסיהIsraelישראל ה
off

יליד הכלה F.IContinentofאבי birth and
לידה oin:Bride'sסייבשת father born0c

r
o
1

p*
r

ic

rr Eperiod of immigration
עלייה ^.rכולליותקופת +n3ט?",

r
E

r:
n3+E5PIof groom

החתן Grandשל
Total'

n

.2"03

2

?3
F *: >ri
Pr>?ו

^ f
* g
5 o

n

0

3

SO
■£

c

o
ĉ

o
Z

os

o

a

SO

I
c

oc
^4

o
Z

tu

כוללי 25,02516,3471,8258,6865,763734,4473,0751,106981681,309סך 4,1962,4902201770.38GRAND TOTAL1

j3383187.520/2./5,0/54,505411.669)7991.429,//14.828ישראל U47644109740.41Israel
Groom's father born in: יליד: החתן אבי

1,5081,224294405522313110022955ישראל 152791080.13Israel

אפריקה 7,1325,6493794,455796191,1378262322356112אסיה 33918420230.43AsiaAfrica

אמריקה  6,1אירופה 134,8667471,1362,9661739328182822349 84937879430.36EuropeAmerica

ידוע 75609222188624לא 73
XNot known

אפריקה  .5.6602.8171692.178455142.4WIאסיה 6146776463/22 4/623539200.41AsiaAfrica

1964 4.4972,3571361,832376131,8491,4083833424112עד 2881541840.34Up to 1964

1965+953375202896514771802811157 9979!I20.261965+

702311843814618Iתיירים 9170.25Tourists

ידוע 14062123911541271342לא 201314XNot known

אמריקה 3582479031866J//002./4,5181.728226489אירופה 2.4251.60972820.49Europe America

1964 2,0241,03612829660481901493218484עד 79828815110.31Up 10 1964

1965 +2,120498641462853142855322162 1,4791,27328160.561965+

19510520236216123110תיירים 7435290.14Tourists

ידוע 17989142451101279לא 771355XNot known

8

נ/ו

>

1 Including continentof birth not known.
2 Index was calculated on the base of continent of birth and period of immigraiion.

ידועה. לא לידה יבשת כולל 1

עלייה. ותקופת לידה יבשת בסיס על חושב המדד 2



רווקות, כלות ושל רווקים חתנים של וחציוני ממוצע גיל ג/4ו. לוח
אוכלוסייה וקבוצת עלייה תקופת לידה, יבשת לפי

TABLEHI/14.AVERAGE AND MEDIAN AGE OF SINGLE GROOMS AND BRIDES, BY
CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND POPULATION GROUP

Jewsיהודים

הכל סך
Total

ישראל
Israel

AsiaAfricaEuropeAmeircaאפריקהאסיד לאאירופהאמריקה
יהודיס

הכל סך
Total

grated:Immiעלו:

הכל סך
Total

Immigrated:Nonעלי:
Jews

Up to עד
1960

1961 
1964

1965 +up to עד
1960

1961 
1964

1965+

0Groomsחתני
Averageממוצעגיל age

'1960196226.424.825.729.023.5
197025.024.425.525.624.626.225.225.5 24.926.325.0
197524.923.926.126.624.726.126.025.7 27.425.024.5
197725.224.326.526.626.326.527.425.724.2
197825.324.526.526.626.026.627.725.824.2

מתוקנן2גיל Standardizedממוצע average age
1960196226.627.026.426.925.4

197026.226.226.025.825.928.126.126.8 25.728.226.0
197525.726.225.724.925.728.124.926.1 25.025.626.0
197725.825.925.825.528.025.325.126.325.5
197825.826.025.725.427.625.325.126.425.8

Medianחציוניגיל age
'1960196225.024.224.727.123.1

197023.923.624.624.723.925.023.623.8 23.424.624.3
197524.023.325.226.224.125.225.424.6 26.824.223.7
197724.524.025.925.025.425.426.424.723.4
197824.624.225.725.825.125.426.424.823.4

Bridesכלות
Averageממוצעגיל age

'1960196222.021.721.324.119.7
197021.921.122.422.621.323.123.222.4 23.123.620.4
197522.121.523.224.521.422.823.022.4 24.722.620.3
197722.321.923.523.723.223.224.322.820.1
197822.521.923.824.023.123.524.922.920.2

מתוקנן2גיל Standardizedממוצע average age2
1960196222.223.021.722.220.5

197022.622.822.121.722.324.722.622.5 21.924.921.2
197522.722.722.121.221.923.721.722.0 21.222.621.3
197722.522.622.221.923.821.821.522.721.0
197822.622.922.322.023.922.021.722.821.1

Medianחציוניגיל 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
197721.621.422.422.622.022.222.821.919.5
197821.821.522.722.922.122.623.622.119.4

1 The average and median ages for 19601962 are averages of
the data for each of those years.
2 For method of computation see introduction.

הינו 1962 עד 1960 לשנים והווציוני הממוצע הגיל
הבודדות. השנים של הנתונים ממוצע

מבוא. חישובראה לשיטת 2
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הבלה, ושל החתן של משפחתי מצב לפי נישאים,  ג/15. לוח
(יהודים) האחרונים הנישואין לפני משפחתי מצב לפי ומתגרשים,

TABLEHI/15.PERSONS MARRYING, BY MARITAL STATUS OF GROOM AND BRIDE
AND PERSONS DIVORCING, BY MARITAL STATUS BEFORE LAST MARRIAGE (Jews)

Personsנישא marrying Personsים divorcing מתגרשים
משפחתי Maritalמצב status

19601970197719781960197019771978

הכל 14,46723.98325,36125,0252,0912,2563,4363,625TOTALסך
עם: Groom/husbandרווק single with:

11,59321,08522,17421,62i1,3231,5582,5462,808brideרווקה single
55441242950911497no119brideגרושה divorced
132821008547232210brideאלמנה widowed
עס: Groom/husbandגרוש divorced with:

5557531,0171,125102128193211birdeרווקה single
526533586642146159188194brideגרושה divorced
19618116614964606347brideאלמנה widowed
עס: Groom/husbandאלמן widowed with:

1161368411847382015brideרווקה single
23324219421071625455brideגרושה divorced
3984793753941071079984brideאלמנה widowed

ידוע' 16480236172702414182Notלא known'

1 Marital status of at least one spouse. לפחות. הזוג מבני אחד של משפחתי מצב 1

ואורך נישואין שנת לפי והתגרשו, בישראל שנישאו זוגות  ג/6ו. לוח
(יהודים) נישואין תקופת

TABLE III/l6. COUPLES MARRIED IN ISRAEL AND DIVORCED, BY YEAR AND
DURATION OF MARRIAGE (Jews)

תקופת אורך
נינישואין ישנת א ו agemarrזש iYear of
(שנים)

Duration of
marriage19641965197019711972197319741975197619771978
(years)1969

בישנישא לו sraרא e 1din IMarri e
הכל 98,406סך 17,22223,98325,57926,43326,05928,583 28,56825,80525,025 25,361
Total

עז התגרשו 1978מהם: ■up to 1978Thereof: divorced
הכל 8,026סך 1,6831,7151,5091,4651,3741,135 1,29969369 314
Total

Cumulativeמצטבריםאחוזים percentages
00.3 0.30.30.30.30.30.4 0.20.20.3 0.2
11.4 1.61.41.31.21.31.6 1.31.41.2
22.5 2.82.62.32.32.42.8 2.42.7
33.6 3.83.63.23.33.44.0 3.5
44.5 4.74.43.94.14.34.6
55.2 5.45.24.74.95.2
65.8 6.06.05.35.6
6.3ר 6.66.75.9
86.8 7.17.3
97.3 7.7
107.7 8.1
118.0 8.5
128.2 8.9
138.3 9.3
149.7
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לזוג ו 7 גיל עד ילדים מספר נישואין, תקופת אורך לפי גירושין,  ג/7ו. לוח
(יהודים) האשה ושל הבעל של וחציוני ממוצע וגיל

TABLE III/l7.DIVORCES, BY DURATION OFMARRIAGE, NUMBER OF CHILDREN UP
TO AGE 17 PER COUPLE AND AVERAGE AND MEDIAN AGE OF HUSBAND AND WIFE

)Jews)

196019701975197619771978

הכל 2,256סך 2,0912,8573,0663,4363,625TOTAL
Percentagesאחוזים

נישואין תקופת Durationאורך of marriage
(years)(שניםן

הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
משנה 9.8פחות 12.98.46.65.95.0Less than 1 year
אחת 10.7שנה 10.610.812.011.79.31 year

2  319.2 15.619.119.719.319.323
4  512.0 11.814.214.713.515.645
6915.5 15.615.316.918.718.869

10 1921.0 24.419.019.219.519.41019
20+11.8 9.113.210.911.412.620+

5.7תציק 5.85.75.65.96.1Median
8.48.68.38.28.6Averageממוצע
ילדים Numberמספר of children

הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
052.6 57.253.651.247.143.70

126.3 25.024.625.226.327.71

214.0 12.214.815.617.118.82

3 +7.1 5.67.08.09.59.83 +

ילדים' 1.7ממוצע 1.61.71.71.81.8Average children'
Agגיל

Husbandבעל
הגירושץ בעת: ממוצע 39.6גיל 40.338.237.837.637.2Average age at: divorce
30.9הנישואין 31.929.529.328.928.1marriage
הגירושין כעת: חציוני 36.5גיל 38.034.534.034.133.7Median age at: divorce
27.0הנישואין 28.425.525.425.224.9marirage

ה ש Wifeא
הגירושץ בעת: ממוצע 35.0גיל 35.334.133.733.533.3Average age at: divorce
26.3הנישואין 26.925.425.224.824.2marriage
הגירושין בעת: חציוני 31.8גיל 32.930.329.930.130.3Median age at:divorce
22.8הנישואץ 23.522.522.322.222.1marirage

1 Of couples with children.
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NATALITY י7וןדה

וקבוצת מין לפי מרובות, ולידות מת לירות חי, לידות ג/8ו. לוח
אוכלוסייה

TABLE111/18.LIVE BIRTHS, STILLBIRTHS AND MULTIPLE BIRTHS, BY SEX AND

POPULATION GROUP

חי מתbirthsLiveלידות לידיתלידותStillbirths1לידות nnx
לאימהותתאומים

רווקותושלישיותrirmאחוז
הכל הכלהזכריםנקבותזכריםסך 'Birthsזכריםנקבותזכריםסך ofPercent
TotalMalesFemalesPercentTotalMalesFemalesPercenttwins andbirths

malesmalestripletsto single
mothers

Jews

195143,24922,45220,79751.964935529454.70.17
195542,33921,98420,35551.957733923858.84880.28

196044,98122,98521,99651.158933225756.44670.25

196551,31126,42024,89/51.572938134852.34670.45
196750,68126,06724,61451.463331731650.14340.59
196957,69729,62728,07051.361233128154.15370.64

197061,20931.64729,56251.762835227656.16040.73
197165,46333,43932,02451.166333832551.06510.79
197264,49033,14631,34451.457631526154.75870.73
197366,78634,18632,60051.256731025754.76700.71
197470,54536,32434,22151.562933629353.47050.76

197573,24837,63635,61251.466234431852.00.76
,197675,06638,54636,52051.364434230253.10.79
197771,80936,95534,85451.556931225754.86990.85
197869,28735.63433,65351.4522§6660.94
197969,89636,07533,82151.640421918554.2694I .01

יל י  " 2די ח י r ,jews2Non

196011,8116,1245,68751.8132745856.1

196514,8357,7967,03952.622212110154.5147

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
197823,31511,81811,49750.73095212

197923,81412,20411,61051.228914914051.6205

1 Number of births and not of infants born.
including East Jerusalem; see also Table II 1/3

2As from 1970 ב970ו החל 2 יילודים. ולא לידות מספר 1

ג/3. לוח גם ראה ירושלים; מזרח כולל
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ושל האם לידת יבשת לפי יהודים, של תחלופה שיעורי ג/9ו. לוח
דת לפי לאיהודים,

TABLE111/19.REPRODUCTION RATES OF JEWS, BY MOTHER'S CONTINENT OF

BIRTH AND OF NONJEWS, BY RELIGION

תחלופה Grossששיעור reproduction rate גלמי תחלופה נקיעור תחלופה שיעור
Netיהודים

ReproductionיהודJews NonJewsreproductionלאיהחיסים rate
rate Jews

לאדרוזיםאירופהאסיה
הכל הכלאמריקהאפריקהישראלסך יהודיםואחריםנוצריםמוסלמיםסך

הכלTotalIsraelAsiaEuropeנקיגלמי NonיהודיםMosChrisDruzeסך
GrossNetAfricaAmericaTotallemstiansandJewsJews

others

9491.661.55 2.17 1.731.53
192619271.871.42

950.89.911.59 2.76.75
192819301.621.33951.95.73.54 3.06.81

952.93.63.48 3.02.79
19311.501.18953.88.56.39 3.01.77

954.74.40.28 2.75.66
19321.351.07

955.77.38.28 2.773.95 3.553.18 2.42.67
19331.281.08956.77.35.27 2.733.93 3.543.35 2.29.68

1957.76.37.26 2.643.87 3.393.33 2.23.67
19341.291.081958.65.32.20 2.404.04 3.553.73 2.18.57

1959.69.35.13 2.564.11 3.583.76 2.10.62
19351.321.13

1960.70.32.20 2.504.56 3.883.82 2.24.63
19361.271.09

1961.63.31.16 2.354.20 3.703.98 2.38.57
19371.141.021962.60.2613 2.274.52 3.833.61 2.20.54

1963.63.34.16 2.244.38 3.793.60 2.23.57
19381.191.071964.66.38.24 2.224.78 4.103.84 2.31.60

19391.090.981965.68.41.26 2.234.78 4.073.69 2.30.63
1966.65.35.19 2.174.69 4.003.60 2.11.59

19401.171.031967.55.31.16 2.044.18 3.59.943.17.50
1968.63.38.28 2.094.34 3.73.973.66.583.49

19411.060.941969.64.43.32 2.044.36 3.75..003.59.603.50

19421.201.071970.65.52.97.384.34 3.71.753.61.623.47
1971.67.55.97.424.23 3.61.643.47.643.37

19431.581.421972.57.43.90.373.98 3.66.873.45.533.30
1973.53.43.83.334.02 3.56.833.631.493.35

19441.671.441974.55.48.82.383.98 3.51.773.42.503.30

19451.721.611975.55.49.83.373.76 3.31.633.321 513.11
1976.55.51.78.443.75 3.33.613.511.523.14

19461.671.541977.45.40.66.373.54 3.15.523.461.422.98
1978.37.35.51.323.33 2.98.443.331.342.82
1979.34.33.48.303.22 2.88.383.141.31.2.73 .
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(יהודים) לידה ויבשת האם גיל לפי סגוליים, פריון 20/1.שיעורי לוח
TABLEHI/20.SPECIFIC FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE AND CONTINENT

OF BIRTH (Jews)

Mother's age and
continent of birth 1979 1978 1977 1976 1975 1973 1970 1965 1960 1955

האם גיל
לידה ויבשת

כולל 108.4102.196.898.597.9103.4104.798.893.992.7GRANDסך TOTAL

19 60.948.535.029.229.034.032.932.129.127.8Upעד to 19

20  24228.6208.3206.9185.0182.5186.4186.4174.2165.0163.02024

2529198.9215.4221.6212.7196.5198.4198.3186.4178.6175.92529

JO 3 4140.3133.0144.3157.7136.8140.1139.8127.9120.1117.33034

35  3974.068.863.677.368.666.968.163.058.357.83539

40  4421.520.417.916.015.214.113.913.511.110.44044

45+4.64.24.02.21.61.01.41.00.80.845+

כולל 3.643.493.473.413.153.213.202.992.822.77TOTALפריון FERTILITY

הכל 89.495.692.088.796.81015111.3/05.5103.9103.7Israelישראלסך total

19 23.016.714.822.823.427.327.326.724.418.0Upעד to 19

20  24165.7151.4158.6153.9165.8179.9179.4167.3159.7160.22024

2529170.9190.4200.6199.9185.4195.9197.9186.4179.9175.92529

30  34115.5111.7130.3154.1131.8136.7135.0125.1121.3121.43034

353971.363.451.680.967.062.867.561.359.960.33539

40  4416.516.317.4r3.014.512.613.210.99.89.54044

45+2.1(2.8)(2.3)(0.4)(0.4)1.21.3(0.9)(0.6)1.045+

כולל 2.832.762.883.122.943.083.112.892.782.73TOTALפריון FERTILITY

 סיהאפריקה 183.1163.2143.5131.0119.3116.7112.4101.890.686.5AsiaAfricaא total
הכל סך
19 49.852.745.049.244.846.2Up'105.580.861.951.3עד to 19

20  24315.1270.9246.5225.4223.3220.2216.0203.6188.6181.92024

2529269.3269.1256.8228.3213.6217.7212.3196.2181.0179.62529

30  34230.0203.3192.4176.6155.1155.7155.4138.2127.6124.73034
3539143.1132.9107.098.985.784.781.974.265.164.13539
40  4456.149.340.027.023.521.019.219.715.012.84044
45+16.214.610.96.24.22.12.81.91.51.345+

כולל 5.685.104.584.073.783.773.663.423.123.0STOTALפריון FERTILITY

 68.152.447.067.371.016.481.278.175.674.9EuropeAmericaאירופהאמריקה total

הכל סך
19 44.420.630.725.334.961.764.357.553.454.8Upעד to 19

20  24174.2170.7195.5175.6176.6164.8178.6169.9162.6155.62024
2529151.4157.8173.6193.7185.1178.9181.2173.0170.9170.52529

30  3498.881.984.5121.2102.2110.0116.3115.6109.3104.53034

353945.335.829.244.442.341.444.843.942.541.13539

40  4410.87.75.86.96.56.17.36.56.47.64044

45+1.10.60.50.2(0.2)(0.1)0.3(0.2).(O2)(0.3)45+

כולל 32.382.602.842.742.821.962.832.732.67TOTAL).2פריון FERTILITY
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(לאיהודים) ודת האם גיל לפי סגוליים, פריון שיעורי ג/21. לוח
TABLE111/21.SPECIFIC FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE AND RELIGION

)NonJews)

Religion and
mother's age

1979

מספריס
מוחלטים
Absolute
numbers £*

1978 1977 1976 1975 1970 1965 1960 I9SS האם וגיל דת

כולל 23,814GRAND'214.4241.6261.4229.9209.0209.9198.2188.3183.5סך TOTAL
19 U6.893.4111.789.591.786.879.273.472.92,459Upעד to 19
20  24328.2381.2359.8341.4318.3329.4311.7298.6291.67,6712024
25  29327.0398.1406.2382.4349.2356.4336.9323.0311.46,3822529
30  34327.2325.0370.2328.4307.3304.6285.1267.5258.14,0723034
35  39196.7245.6255.8240.3202.7199.0194.9185.0182.12,3723539
404490.4115.9131.0116.175.877.678.668.361.76794044
45  4926.839.149.332.020.717.614.613.310.4934549
כולל 7.077.998.427.6S6.836.866.516.155.94XTOTALפריון FERTILITY

 19.877Moslems'241.0274.0301.3267.6236.1236.0221.3209.3204.1מוסלמים total
הגל סן
19 139.1105.5132.5106.5104.899.690.483.181.22,153Upעד to 19
20  24357.2426.6392.6385.0345.5356.8335.0318.6314.26,3772024
2529357.6449.5448.3425.7383.3394.8367.8354.4340.15,2012529
30  34356.7375.1434.1378.5348.4339.5321.4301.3292.03,3993034
35  39222.1296.0317.9294.7242.8234.2227.7212.9211.42,0063539
4044120.8149.5177.4154.596.197.796.484.575.45744044
45  4937.960.170.444.728.622.719.518.014.2884549
כולל 7.969.319.878.957.757.737.296.866.64XTOTALפריון FERTILITY

 2,003Christians'92.489.4{.147.3150.8151.5109.8102.9101.396נחגויס total
הגל סך
19 64.348.353.432.837.330.027.627.329.2134Upעד to 19
2024239.0250.9242.5184.8198.3195.1193.7186.7173.67042024
25  29262.6257.9279.4221. I199.5196.3186.1186.0172.46052529
30  34248.9213.0220.0167.7139.2147.2130.0116.5121.83763034
35  39117.6123.6114.491.976.776.270.764.057.31463539
404430.726.235.322.017.316.917.812.614.4364044
45  49(6.0)1.93.3(2.9)(21)(1.0)(2.0)(15)_4549
כולל 4.8S4.614.743.623.353.323.142.972.84XTOTALפרית FERTILITY

 ואחרים 1.934Druze'202.7243.4238.4215.5203.5213.5210.0202.3194.4דרוזים and others
הפל 10total

19 91.690.587.958.864.665.563.159.965.3172Upעד to 19
20  24360.4387.3345.4339.6298.2330.2320.3324.0300.75902024
2529291.5423.3406.1372.8396.2373.5393.9331.8339.65762529
30  34310.0317.7326.2352.3316.9338.8300.8317.1281.42973034
3539187.4247.7235.5237.8210.5235.3239.6245.1221.72203539
40  4461.192.0103.9101.576.484.1100.487.376.6694044
4549(13.1)16.916.928.9(6.3)22.0(10.0)(7.2)(7.3)54549
כולל 11M(.857.2S7.146.866.46XTOTAL<.6.587.887פריון FERTILITY

1 Including age not known. ידוע. לא גיל כולל
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האם בחיי חי לידות ומספר האם גיל לפי חי, לידות ג/22. לוח
TABLE111/22.LIVE BIRTHS, BY AGE OF MOTHER AND LIVE BIRTH ORDER

DURING MOTHER'S LIFE

ממוצע
לידות

Average
no. of
births

Live birth order חי לידות מספר

6+
הכל סך
Total

1979

מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

םיהוד *י w sJ

הכל 69,89622,41121,91613,8056,0242,4593,2812.4TOTALסך
Mother's age האם גיל

19 עד
2024

3,531
22,137

2,949
11,930

545
7,904

36
1,858

1

3636517
1.2
1.6

Up to 19
2024

252925,0285,85910,0225,9381,9727424952.325  29

303413,8591,3202,9434,8462,5059631,2823.330  34

3539
4044

45 +
ידוע לא

4,349
804
65
123

233
70
5

45

415
58
3

26

1,001
93
3

30

1,035
131
9
8

587
91
8
3

1,078
361
37
11

4.5
5.7
6.8
X

35 39
4044
+45

Not known

 א יל ד ו ה י Dw s1  JeNo
הכל 523187,0454.3TOTAL)23,8144,4173,9053,2642,8סך

Mother's age האם גיל
19 עד
2024

2,459
7,671

1,616
2,032

640
2,274

167
1,660

26
1,003

6
486

4
216

1.5
2.5

Up to 19
2024

2529
3034
3539
4044

45 +
ידוע לא

6,382
4,072
2,372
679
93
86

551
152
40
11

1

14

731
173
62
5

20

1,020
304
79
16
2
16

1,275
418
127
11

2
3

1,124
497
161
29
2
13

1,681
2,528
1,903
607
86
20

4.3
6.3
8.0
9.1
9.4
X

25 29
3034
3539
4044
+45

Not known

כא י ז ו staח gePerce n

sJewםיהודי
1948100.042.728.914.15.43.05.9X1948

1950100.033.131.816.17.04.17.9X1950

1955100.026.828.716.29.55.813.0X1955

1960100.026.425.215.49.06.717.3X1960

1965100.029.025.216.18.45.515.8X1965

1970100.031.625.719.09:34.69.8X1970

1975100.035.029.017.78.53.95.9X1975

1977100.032.330.819.08.63.85.5X1977

1978100.033.031.119.38.23.54.9X1978

1979100.032.131.419.78.63.54.7X1979

 א סל י ד ו ה 1י s J e Noי n

1953100.08.817.215.012.812.234.0X1953

1955100.010.915.415.312.211.334.9X1955

1960100.015.213.112.011.911.736.1X1960

1965100.014.514.312.210.610.038.4X1965

1970100.016.414.011.810.99.637.3X1970

1975100.017.114.514.311.89.732.6X1975

1977100.016.415.713.912.410.231.4X1977

1978100.017.115.914.112.010.030.9X1978

1979100.018.616.413.712.09.729.6X1979
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(יהודים) נישואין ושנת האמ לידת יבשת לפי חי, לידות ג/23. לוח
TABLEHI/23.LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH AND YEAR OF

MARRIAGE (Jews)

1979

יליד:אב האם :י
Mother's father borinn:

אירופהאפריקהאסיהאירופהישראל
כולל1 הכלסך ידועאמריקהאפריקהאסיהישראלסך אמריקהAsiaAfricaלא
GrandIsraelIsraelAsiaAfricaEuropeNotEurope
total1totalAmericaknownAmerica

כולל 69,89639,4424,12111,3967,45915,6687986,42212,17311,855סך
GRAND TOTAL

הכל נשואותסך 68.97238.9404,07711.2797,29015,5297656.36411,97911,685אימהות
Married mothers total

נישואין שנת
Year of marriage

19792,2001,45713546447135829105339299
197811,4227,6107222,5472,0682,1361376601,6091,543
19777,6285,0595461,5781,081,780744401,0141,115
4821,382932,606854449971,073י19767,0044,48
19756,9974.3903871,349824,743874501,0251,132

19745,9093,6353611,092597.50877405902967
19734,6642,727285701394,30047345764828
19723,9742,162207591285,04039385731696
19713,3601,71817242121487536376586680
19703,0151,37016730814473120383607655

19692,5501,05313121410658121385504608
19682,025724'871394943514335475491
19671,52652091842530614269365372
19661,2483845778152277239329296
19651,1133485163112194210310245

196019642,8037721381291247320662932436
19551959575972118250614727061
1954 9411325113628עד

Not known ידוע 865416341196015647111158180לא

Divorced 1837.59202420285347גרושות

Widowed 351722211אלמנות


567

Single 70641033951431083145135116רווקות

רווקות לאמהות לידות 9cf1.011.040.800.831.920.69X0.701.110.98
90 Births to single mothers

I Incl. not known.
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(יהודים) האם וגיל עלייה תקופת לידה, יבשת לפי חי, לידות ג/24. לוח
TABLE111/24.LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF

IMMIGRATION AND AGE (Jews)

1979

AfircaאפריקדAsiaאסיה
,7p"10*,7sn'x
EuropeAmerica

האם כולל1גיל ישראלסך
Mother's ageGrandIsrael

total12הכל Upסך to1965+2הכל Upסך to1965+2הכל Upסך to19651972+
Total21964 Total21964עד Total21964עד 1971עד

1 ם ס םמ י םמוחל. י eט numbersAbsolut

total הכל 9411,8554,5462,0214,944*4224,7751,41212,1739,73013,69,89639,442$סך

Up to 19 3,5312,3571293386434314936112784491עד

202422,13715,5388953784793,0062,2526132,6986344221,571

252925,02815,3641,7141,1704814,1503,3186733,7991,3177001,659

303413,8594,5552,4422,0892693,0112,4944413,8492,169640925

35394,3491,3531,025920771,2791,098145691313139221

40448041891851631325522226175773165

45+651218143272518422

sit 1237414841172245310לא

Not known
ממוצע 27.225.930.631.726.928.628.827.528.230.128.626.2גיל

Average age

Rates שיעורים

total הכל 9.663.4103.999.197.4108.774.954.4103.597.9)92.7103.7סך

Up to 19 27.818.039.744.938.048.657.931.454.819.732.769.9עד

2024163.0160.2179.1180.7178.0182.7189.7161.2155.6136.2126.9176.5

2529175.9175.9170.5166.1182.8183.6183.8183.0170.5160.5210.4165.6

3034117.3121.4119.7119.0126.0129.0125.7151.2104.597.0151.9100.7

353957.860.358.158.355.669.969.375.641.133.564.745.3

404410.49.510.710.610.914.914.617.47.65.215.011.2

45+0.81.01.00.9(2.4)1.71.8(0.6)(0.3)(0.2)(1.0)(0.4)

כולל 2.772.732.892.902.973.153.213.102.672.263.012.85פריון

TOTAL FERTILITY

I Ind. continent of birth not known.
of immigartion not known.

2 Ind. peirod עלייה תקופת כולל 2 ידועה. לא לידה יבשת כולל 1

ידועה. לא
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ותקופת לידה יבשת דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי חי, לידות ג/25. לוח
האם בחיי חי לידת ומספר האם של עלייה

TABLE111/25.LIVE BIRTHS, BY MOTHERS' POPULATION GROUP, CONTINENT OF
BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION AND LIVE BIRTH ORDER DURING

MOTHER'S LIFE
1979

תי לידות Liveמספר birth order1
■o

אוכלוסייה. קבוצת
לידה הכליבשת סך

o £

a
Population group.

continent
עלייה Totalותקופת

123456789+r 6J> Cof birth and period
r *j

1

of immigration

c 1מ י ר ו£ מ י: ט ל sח Absoluteם number
כולל סך

1 1
93,71026,82825,82117,0698,8894,7773,1834,0243,1192.9GRAND TOTAL הכל סך 69,89622,41121,91613,8056,0242,459U231,2606982.4JEWSיהודים TOTAL

הכל 39.44214.96913.4716.9302.406820385311ISO2.1Israeltotalישראלסך
Mother's father

יליד: האם bornאבי in:
4,1211,5451,2656813041286879512.3Israelישואל
11,3964,4984,0521,9496201736329122.0Asiaאסיה

7,4593,4602,5521,0352748533182l.gAfricaאפריקה 15,6685,1595,3513,1191,163418211178692.3EuropeAmericaאיוופהאמריקה
ידוע 251146451610716XNotי79830לא known

הכל' '6.4221.1411.4621.6051,090504266236no3.2Asiatotalאסיה0ך
:Immigratedעלו:

1964 4,7756179771,2969334392141981013.4Upעד to 1964
1965  197192226!2771829247302332.619651971

1972+''49020!1557128812622.11972+
הכלי סך !אפריקה 12,1732.78.3.0182.6091.6267874975143373.1Africatotal'

:Immigratedעלו:
1964 9,7302,062,3082,1271,3776764294572953.2Upעד to 1964

196519711,46836!410317181744643292.819651971
1972+52621;1718131147432.11972+

 אירופהאמריקה
הכלי סך

/ 11.8553.50.3.9652,6619013481751991012.4EuropeAmerica
total'

:Immigratedעלו:
1964 (עד 4,546961,3071,40844716885106622.7Up to 1964

19651971) 2,02153692459169644542172.519651971
1972+4,9441,911,8567172651003940162.01972+
wt 1לא 41XNot known

 לאיהודים
הכל סך

מוסלמים

4,417 23,8143,9053,2(42,8652,3181,8602,7642,4214.3NONJEWS

3,503 19,8773,0852,6172,3631,9961,6192,4712,2234.5
TOTAL

Moslems
528נוצרים 2.0034743882901577960272.9Christians

ואחרים 386דרוזים 1,9343462592121651622331714.2Druze and
other

ו ח םא י agesreeז nPe
הכל 28.6סך 100.027.618.2955.13.44J3JXTOTAL 1יהודים 100.032.31.419.78.63.51.91.81.0XJews 18.6לאיהודים 100.016.413.712.09.77.811.610.2XNonJews

1 Incl. peirod of immigration not known. ידועה. לא עלייה תקופת כולל 1
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לידה יבשת לפי ,34 ער 30 בגילים לאימהות חי לידות ממוצע ג/26. לוח
האם של לימוד ושנות

TABLEHI/26.AVERAGE LIVE BIRTHS TO MOTHERS AGED 3034, BY MOTHER'S
CONTINENT OF BIRTH AND YEARS OF SCHOOLING

1979

הכל Yearsלימודשנותסך of schooling
לידה Continentofיבשת birth

Total0145891213+

כולל סך 3.35.64.34.23.32.9JEWSGRANDיהודים TOTAL
הכל 3.43.63.22.9Israeltotal(2:7)3.1ישראלסך

יליד האם Mother'sאבי father born in
4.33.43.1Israel(3.8)(4.0)3.4ישראל
3.43.43.02.9Asia(2.0)3.1אסיה

3.83.12.8Africa(1.5)3.1אפריקה
3.73.12.9EuropeAmerica(3.0)3.0אירופהאמריקה

3.46.14.33.93.23.0Asiaאסיה

3.96.95.04.63.63.2Africaאפריקה

3.93.22.7EuropeAmerica(2.2)(2.7)3.0אירופהאמריקה

הכל סך 6.37.16.96.14.32.8NONJEWSלאיהודים TOTAL
6.67.26.96.34.82.9Moslemsמוסלמים
4.94.73.52.7Christians(4.0)4.0נוצרים

ואחרים 6.16.66.86.24.12.4Druzeדרוזים and other

של לידה יבשת לפי ,34 עד 30 בגיל לאימהות חי לידות ממוצע  ג/27. לוח
(יהודים) האב ושל האם

TABLE111/27.AVERAGE LIVE BIRTHS TO MOTHERS AGED 3034, BY MOTHER'S
AND FATHER'S CONTINENT OF BIRTH (Jews)

1979

האם לידת Mother'sיבשת continentof birth

האם Mother'sאבי father born יליד

לידה כולליבשת Father'sאירופהישראל0\ continent
האב הכלGrandשל ofאמריקהאפריקהאסיהאירופהסך birth

totalIsraelאמריקהאפריקהאסיהישראלAsiaAfricaEurope
totalIsraelAsiaAfircaEuropeAmerica

America

כולל 3.33.13.43.13.13.03.43.93.0grandסך ^\אד0ד
 3.13.23.63.03.13.12.93.03.2Israeltotalישראל
הכל סך
האב Father'sאבי
fatherיליד born in

3.43.13.13.5Israel(3.4)3.53.74.33.1ישראל
2.83.13.02.6Asia(3.4)3.03.13.33.2אסיה

2.22.93.02.1Africa(3.7)2.9(2.5)2.72.6אפריקה
3.13.13.22.62.83.12.52.83.2EuropeAmericaאירופה
אמריקה

2.93.83.62.7Asia*3.53.23.43.42אסיה
4.03.13.13.23.53.03.34.33.2Africaאפריקה
2.92.93.02.53.22.92.72.92.9EuropeAmericaאירופה ~

אמריקה
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קבוצת לפי הלידה, בעת יילודים של הממוצע המשקל ג/28. לוח
לידה ומספר האם של לידה ויבשת גיל אוכלוסייה,

TABLE III/28.AVERAGE WEIGHT OF NEWBORN AT BIRTH, BY MOTHER'S
POPULATION GROUP, AGE AND CONTINENT OF BIRTH AND BIRTH ORDER

Grams

1979

גרמים

Age of mother לאיהודים
NonJews

Jews

אירופה
אמריקה
Europe
America

אפריקה
Africa

אסיה
Asia

ישראל
Israel

הכל סך
Total

האם גיל

TOTAL

Up to 19

2024
2529
3034
3539

TOTAL
Up to 19

2024
2529
3034
3539

TOTAL

Up to 19

2024
2529
3034
3539

TOTAL

Up to 19

2024
2529
3034
3539

ידכל ל תה s1ו birthA 1

הכל 3,2263,2103,1863,2933,2333,114סך

19 3,0883,0732,9873,1773,1042,917עד

20  243,1723,1663,0933,2133,1833,069

25293,2483,2443,1823,3083,2323,145

30  343,2873,2923,2253,3313,2843,192

35393,2943,2983,1963,3763,2783,224

ד י אל ר tשונהה hr s t b i rFi

הכל 3,1343,1293,0803,1713,1422,982סך

19 3,0863.0732,9803,1563,1152,933עד

20  243,1443,1403,0733,1833,1503,048

25293,1453,1403,0823,1643,1682,964

30343,1133,1033,1203,1403,1052,901

35393,1543,1283,1473,2843,0832,671

חמישית עד שנייה Secondלידה through fifth birth

הכל 3,2633,2553,2023,3153,2693,115סך

19 3,0963,0713,0273,2723,0682,894עד

20243,2043,1993,1093,2403,2203,077

25293,2783,2763,2073,3363,2553,178

30  343,2973,3053,2273,3303,3073,181

35393,2703,2803,1873,3403,2693,215

morebirthומעלהשישיתלידה andSixth

הכל 3,3653,3803,2623,4153,3283,194סך

19 עד

20  242,9593,086

25  293,3333,3103,1883,4233,3663,122

30  343,3753,4203,3043,4103,3143,216

35393,3913,4413,2353,4363,4143,237
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ומשקל מין, מרובות, בלידות וסדר האם גיל לפי חי לידות ג/29. לוח
(יהודים) היילוד של ממוצע

TABLE111/29.LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S AGE AND ORDER OF NEWBORN IN
MULTIPLE BIRTHS, SEX AND AVERAGE WEIGHT (Jews)

1979

5irths מרובות Multipleלידות

יילודיילודיילודלידת
הכל שלישישניראשוןיחידסך האם Mother'sויותרTotalSingleגיל age

birthFirstSecondThird
newbornnewbornnewborn

nd more

כולל 69,89668,48469468632GRANDסך TOTAL
19 3,5313,4981716Upעד to 19

20  2422,13721,752189183132024
252925,02824,497259260122529
30  3413,85913,51816916573034
35394,3494,25148503539
4044804786994044

45 +656122_45 +
snr 12312111Notלא known

(גרמים) ממוצע 3,2263,2452,3562,3381,710Averageמשקל weight (grams)
גרם 2,499 עד לידות 6.95.953.054.987.5Percentארווז births up to

2,499 grams

הכל סך  36.07535.30637537519Malestotalזכריס
19 1,8161,79998Upעד to 19

202411,39111,17010610872024
25  2912,96212,66414414592529
30  347,1787,002908333034
35  392,2402,19222263539
4044402395344044

45 +323011_45+
ידוע 5454לא

Not known
(גרמים) ממוצע 3,2843,3042,3922,4051,874Averageמשקל weight (grams)

גרם 2,499 עד לידות 6.45.450.949.784.2Percentאחוז births up to
2,499 grams

הכל 33.82133.17831931113Femalestotalנקכותסך
19 1,7151,69988Upעד to 19

20  2410,74610,582837562024
252912,06611,83311511532529
30  346,6816,516798243034
35392,1092,05926243539
40  44402391654044

45 +33311145+ ידוע 696711Notלא known
(גרמים) ממוצע 3,1653,1822,3142,2571,469Averageמשקל weight (garms)

גרס 2,449 עד לידות 7.56.555.661.292.3Percentאחוז births up to
2,499 garms
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לפי שנים, 5 אחרי יהודיות נישואין עוקבות תחלופת ג/30. לוח
נבחרות תכונות

TABLE111/30.REPRODUCTIVITY OF JEWISH MARRIAGE COHORTS AFTER 5
YEARS, BY SELECTED CHARACTERISTICS

Age at
marirageנישואין Yearשנת of marirage

לידת 196619681970Wife'sגיליכשת continent of
1967196919711972birthבעתהאישה

הנישואין

הכל 17291,714סך 1,7381,6691,657TOTAL

17191,854 1,8251,8231,757

20241,644 1,6751,6171,638

25291,813 1,8541,6511,578

הכל 17291,683ישראלסך 1,6351,6671,660Israeltotal
17191.824 1,7041,8271,759

20241.590 1,5761,5951.636

25291,755 1,8491,6291,527

יליד: Fatherהאב born in:

17291,849ישראל 1,8171,7101,651Israel

17191,960 1.8431,8051,705

20241,780 1,795 1,6611,648י

25292,036 1,9861,8181,531

אפריקה 17291,851אסיה 1,7491,8641,835Asia Africa

17191,993 1,7981,9471,853

20241,712 1,7021,8091,834

25291,892 1.7881,5701,152

17291.562אירופהאמריקה 1,6091,5211,520EuropeAmerica

17191,639 1,6711,6091,597

20241,518 1,5541,4851,507

25291,660 1,8971,6111,487

17291.969אסיהאפריקה 2,0031,8941,857Asia Afirca

17192.044 2,0511.9601,925

20241.921 1,9601,8721,840

25292.048 2,0491,8931,837

17291.422אירופהאמריקה 1.4701,3551,330EuropeAmerica

17191.449 1,5361,3841321

20241.421 1,4461,3571,328

25291.394 1.4451,3281,340
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DEATHS פטירות

ומין גיל אוכלוסייה, קבוצות לפי פטירות, ג/31. לוח
TABLE111/31.DEATHS, BY POPULATION GROUP, AGE AND SEX

1978

NonJewsלאיהודיםJewsיהודים

סגיל שיעוריםמזדולטיםמספדים17יע7ד*םמיחלטיסמספלי
Absolute numbersesRatnumbersAbsoluteRates

Age

נקבותזכריםנקבותזכריםנקבותtrDTנקבותזכרים
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

הכל 12,09610,1637.86.51,5351,3594.7סך 5.2
TOTAL

055040715.312.033530427.1 28.6
131250.80.732322.9 2.7

224160.60.427151.4 2.4

319130.50:413131.2 1.2

41470.40.2IS101.0 1.6

046384683.52.74253746.9 7.5
5959320.40.240380.8 0.8

101440430.30.328270.7 0.7

1519144461.10.438260.8 1.1

2024164641.20.535210.8 1.3

2529134601.00.428150.8 1.5

303494620.90.622181.1 1.4

3539131811.81.116161.3 1.2

40441801082.41.439191.8 3.7

45493012074.32.743303.4 5.2

50544883797.24.857517.2 8.8
555975651011.17.364519.8 13.9

606495981118.213.5806016.3 24.2

65691,8811,40032.722.512611429.7 39.3

70741,9951,57748.838.214612247.0 59.2

75791,8351,70977.563.812914570.7 66.2
80841,2601,324118.2107.5988495.1 107.1

85+1,0341,274187.9175.6120145165.2 143.9

ידוע 38XX13Xלא X
Not known
XX8.16.3XX7.9שיעורים 9.4

מתוקננים'
Standardized

rates'

1 According to average Jewish population. ממוצעת. יהודית אוכלוסייה פי על 1
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(יהודים) וגיל לידה יבשת מין, לפי פטירות, ג/32. לוח
TABLEHI/32.DEATHS, BY SEX, CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Jews)

1978

eנקבותDMalesזכרי sFem a

גיל אירופהאסיהאירופהאסיהקכוצת
Age groupהכלי הכליאמריקהאפריקהישראלסך אמריקהאפריקהישראלסך

Total1IsraelAsiaEuropeTotal'IsraelAsiaEurope
AfricaAmericaAfricaAmeirca

מוחלטיםמספרי tAbsolute numbers
הכל סך
TOTAL

12,0961,5837,217 3,2891,083 10,1632,8296,245

0550549405 4072
1488852 157 6113
59594511 332 32
101440373 40 4312
151914412210 1236 4663
202416413314 1740 641410
25291347719 3829 601912
3034942530 3918 622518
35391314431 5627 813816
40^441803966 7526 1084636
AS 4930134128 13830 2078690
505448839245 20329 379139211
555975640443 27221 510159329
606495931612 31628 811253530
65691,881611 ,290 52955 1,400432913
70741,995871,452 45662 1,5774521,062
75791,835561 ,294 48365 1,7095301,114
80841,26046886 32848 1,324296980
858970225458 21922 826227577
90+3326223 10310 448105333

ידוע 32לא I3 84
Not known

Ratesםשיעורי
הכל 7.81.910.419.06.51.38.7.1S0סך
TOTAL

015.315.412.012.0(13.8)
1^10.60.6(3.1)(0.8)0.4(4.0)(1.2)
590.40.3(2.0)1.50.20.2
10140.30.30.30.30.3(0.2)(0.2)
15191.11.10.80.90.40.4(0.4)(0.3)
20241.21.30.70.96.50.40.60.6
25291.00.91.00.90.40.40.50.5
30340.90.70.90.90.60.50.60.6
35391.82.11.62.01.11.31.10.9
iot442.42.12.33.01.41.41.31.5
45494.33.34.44.62.72.82.62.8
50547.25.28.07.24.83.65.24.7
555911.110.012.510.57.35.57.47.4
606418.215.821.117.113.512.215.712.8
656932.728.640.330.522.522.728.320.5
707448.859.152.547.338.240.047.935.2
75+103.789.3106.9103.292.984.2101.290.5

שיעורים
מתוקננים2

Standardized8.17.68.77.96.35.97.16.0
rates2

1 Including not known
2 According to average Jewish population. In the standardized
ratesof those born abroad, rates of those agedO 14 are based on
rates of Israel born in the respective ages.

ידוע. לא כולל 1

בשיעורים ממוצעת. יהודית אוכלוסייה פי על 2

0  14 גילאי של השיעורים לארץ, חוץ ילידי של המתוקננים
גילים. באותם ישראל ילידי של השיעורים על מבוססים

כהתאמה.
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אוכלוסייה וקבוצת מין גיל, לפי תינוקות, פטירות ג/33. לוח
TABLEHI/33.INFANT DEATHS, BY AGE, SEX AND POPULATION GROUP

התינוק גיל

מוחלטיס מספרים
Absolute numbers

1978
רש ו ע םי ate!Rי

Age of
infant

הכל סל
Total

מזה:
זכרים

Thereof:
males

J 9491950195519601965/97019751976/9771978

ד9 ו sJewםה
הכל 95755051.746.232.427.022.718.917.916.1SIסך 3.9§13.2TOTAL
מחודש סדוות
הכל סך 69340622.122 716.716.315.213.612.311.89.810.1Less than /

month 
loial

ימים 0  654431914.614.311.412.913.011.610.19.28.07.906 days
ימים 7  27149877.58.45.33.42.22.02.22.61.82.2727 days

ומעלה חודש
הכל סך

26414429.623.515.710.77.55.35.64.34.03.8More than 1

month
loial

חודשי 162414.34.13.02.31.61.31.21.10.90.91 month'
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
חודשים 7932.31.81.20.60.40.30.20.20.20.17 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 1.50.90.40.40.30.10.10.10.20.110ר109 months
חודשיס 11640.90.80.40.2O.I0.10.10.10.20.111 months

ידוע XXXXXXXXNotו2לא known

ewיהודיםלא s0n  JN
הכל 15.6TOTAL§63933562.548.053.437.339.532.9831.1סך
מחודש פחות
הכל סך

31917215.416.816.817.817.916.715.713.7Less than /
month
total

י©יס 062371289.011.410.313.4I3.I12.611.610.206 days
ימים 7  2782446.45.46.54.44.84.14.13.5727 days

ומעלה 2016347.131.236.619.521.616.214.713.7More?.חודש than /
month

1 2859 days. ימים. 28  59 I
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LENGTH OF LIFE

(יהודים) מין לפי ממוצע, חיים ג/34.אורך לוח
TABLE111/34.AVERAGE LENGTH OF LIFE, BY SEX (Jews)

חיים אורך

Males Femalesזכרים Malesנקבות Femalesזכרים נקבות

1930193259.962.7196370.872.9
1933193559.561.8196470.272.9
1936193860.864.5196570.573.2
1939194162.364.6196670.973.7
1942194464.165.91I96770.473.6

1949§64.9§67.6196869.873.4
195066.369.5196969.573.3
195167.270.1197069.973.3
195266.769.8197170.673.8
195368.070.5197270.673.3

195467.670.5'197370.873.7
195569.472.1197470.573.7
195667.970.9197570.974.5
195768.071.4197671.675.4

195869.572.5197771.975.4
195970.272.3197871.975.6
196070.773.5
196170.573.6
196270.872.8

י?ו"ו* ד: וין* imhS1 Excl. war casualties See introduction.

אוכלוסייה קבוצת ),לפי fx ) נבחרים בגילים חיים ג/35.תוחלת לוח
ומין

TABLEHI/35.EXPECTATION OF LIFE AT SPECIFIED AGES,(ex ), BY

POPULATION GROUP AND SEX

לאיהודים
JewsNonJewsהודים

גיל
Ageכ םז י תנקlesMaר ו זכריםmalesFeב

Males
נקבות
Females

§19491960197519771978194919601975197719781978

064.970.771.9 70.971.9§67.673.574.575.475.669.172.0
565.468.268.1 67.568.267.470.870.971.471.666.769.4

1060.863.563.2 62.663.3§62.765.966.066.566.761.964.7
1556.158.658.3 57.758.457.961.061.161.561.857.159.9
2051.553.953.7 53.153.753.156.156.356.756.952.455.1

2546.949.149.0 48.649.048.451.351.451.852.047.850.3
3042.244.444.2 43.944.243.746.546.546.947.143.145.5
3537.539.639.5 39.139.439.041.741.742.042.338.440.8
4032.834.934.7 34.534.834.437.036.937.237.533.636.0
4528.330.330.1 29.930.229.832.332.232.432.729.231.3
5023.825.825.7 25.525.825.527.827.627.928.224.926.8
5519.721.621.5 21.321.621.423.523.323.423.820.922.7
6016.017.817.6 17.417.717.319.519.219.319.617.218.7
6512.814.414.1 13.914.213.615.715.415515.814.115.1

7010.011.5111 10.911.210.212.612.012.012.311.712.1

757.78.78.6 8.48.77.69.99.29.19.49.89.7
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,{**) חיים נולדים 1,000 מתוך נבחרים בגילים בחיים נשארים  ג/36. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי

TABLE111/36.SURVIVORS AT SPECIFIED AGES OUT OF 1,000 PERSONS BORN
ALIVE (lx), BY POPULATION GROUP AND SEX

ו ה םי י wד sJ eהודיםלא
NonJews

גיל
Ageכ םז י ?liesMר תנ ו ובדיםsmaleFeב

Males
נקבות
emales

1930
1932

§19491960197519771978
1930
1932

§ 194919601975197719781978

01,0001.0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000
5886920964977983982888933969981986986964967
10878914961975981981881929967980985985960963
15872909959973980979875925966978984984957960
20862904954966974974868923964976982982952956
25849896950958967968859917961974980980945952
30840891945952963964848910957971978977938948
35828883939946957960833904953968975975931943
40811875932937951951817894946963971969926936
45790862921926939939799883937955964963909928
50758845905906921919780863921941951950886913
55719810875876889887741829897917931927847881
60658753824827839839703791857877893894791838
65573667746749763766630728780819834836700773
70482550634639654650546636697726746746575666
75353402508490506509446485572593610616427526

נבחרים בגילים נפשות 1,000 מבין שנים, חמש תוך נפטרים ג/37. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי ,M

TABLEHI/37.PERSONS DYING WITHIN FIVE YEARS, OUT OF 1,000 PERSONS AT
SPECIFIED AGES (qx), BY POPULATION GROUP AND SEX

ו ה םי י wד sJ e
הודיםלאי

NonJews

גיל
Ageםז י ר :alesM? תנ ו זכריםmalesFeב

Males
נקבות
Females

1930
1932194919601975197719781930

1932194919601975197719781978

0114§8236241817112§693114 20133734
510732227421 2144
411ר10653221 1233
1512657658422 2254
20159597611532 2174
25106565512842 2284
30159566418743 4376
352088979191075 5567

402616121212122213107 87189
4541201721192124221613 15132617
5051413434353652402721 26244335
5585705856575452464441 43366748
6012911594949187103796766 676511478
65159176150147142151134126128105 113107179138
70267269198234228218183237180182 184175258211
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CAUSES OF DEATH מוות סיבות

(יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי ג/38. לוח
TABLEHI/38.DEATH RATES, BY CAUSE (Jews)

תושבים ל100.000 100,000שיעורים populationRates per

Averages.rממוצעים .2
r r .>"aj=_ <

1978Causeorסיבה a:
19501955196019651970nSce 5

19541959196419691974'n c £
c. ■.'a

הכל 646.0593.3588.2669.1736.0716.4TOTALסך

0Cholera1כולירה

1.20.2000Typhoidטיפואיד fever2

חיידקית 3.61.40.70.30.10.1Baדיזנטריה ciliary dysentery and amoe3

biasisואמיביאזיס
אחר ושלשול המעיים 30.514.07.64.32.62.0Enteritisדלקת and other diarrhoea!4

diseases
הנשימה מערכת של 5.33.62.71.10.4Tuberculosisשחפת of respiratory sys|5

13.2tem

תוצאות כולל אחרת. 0.30.41.10.9Other(0.7שחפת tuberculosis. including6

lateמאוחרות effects
Plague7דבר

2.20.100קרמת


Diphtheria8

1.20.500Whoopingשעלת cough9

"י ע גרון Streptococcalדלקת sore throat and10

ושנית scarletסטרפטוקוקוס fever

מנינגוקוקוס "י ע 0.30.30.30.20.20.3Meningococcalזיהום infection11

חריף ילדים 11.61.90.0Acuteשיתוק poliomyelitis12

Smallpox13אבעבועות

1.01.10.70.40.1Measles14חצבת

וריקטסיוזיס בהרות 0.30000.1Typhusטיפוס and other rickettsioses15

אחר

Malaria16_0.7מלריה

ותוצאותיה 1.10.80.50.20.2Syphilisעגבת and sequelae17

הזיהומיות המחלות 5.08.7Allכל other infective and parasitic18

האחרות diseasesוהטפיליות

כולל ממאירות, 85.394.6106.2118.1131.4144.6Malignantשאתות neoplasms. including19

הלימפטית הרקמה neplasmsשל of lymphatic and
haematopoieticוההמטופויטית tissue

טבות 8.56.75.94.83.94.1Benignשאתות neoplasms and neo20

מוגדרות plasmsובלחי of unspecified
nature

4.23.43.34.99.510.7Diabetesסוכרת mellitus21

ומחסור בויטמינים ,0.30.3Avitaminosesמחסור and other nutri22
אחר tionalתזונתי deficiency

דם 1.20.70.80.90.80.9Anaemias23חוסר

העוצבה 3.02.31.51.21.31.0Meningitis24דלקת
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(המשך) (יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי ג/38. לוח
TABLE111/38.DEATH RATES, BY CAUSE (Jews) (cont.)

תושבים ל00,000ו 00,000שיעורים poulationRates per

Averagesoממוצעיס =
rP 1

978Causeסיבה
19501955196019651970^E>to c
1954195919641969'19741n p Z' r .2P

פעיל שיגרתי, 0.80.50.30.1O.OActiveחוס rheumatic fever25
כרוני הלב. 10.810.98.87.87.84.7Chronicשיגרון rheumatic heart disease26

דם לחץ 6.17.66.76.86.44.8Hypertensiveיתר disease27
איסכמית לב 101.7127.3150.5182.6213.4202.1Ischaemicמחלת heart disease28
אחרות לב 18.518.918.319.121.522.7Otherמחלות forms of heart disease29

שבמוח הדם כלי 63.566.067.589.1100.090.2Cerebrovascularמחלות disease30
1.31.50.71.21.10.6Influenza31שפעת

ריאות 34.028.820.814.714.616.9Pneumonia32דלקת
(גרונית סימפונות 11.264Bronchitisדלקת (chronic and unspeci

ifed). emphysema and asthma

ךג

וגנחת נפחת מוגדרת), ולא
.5.3

עיכולי 2.72.43.63.83.63.4Pepticכיב ulcer34
תוספתן 1.20.60.70.40.40.4Appendicitis35דלקת

אחרת וחסימה 4.03.03.33.43.33.4Intestinalבקע obstruction and hernia36
מעיים של
הכבד 3.73.84.75.26.36.2Cirrhosisשחמת of liver37

ונפרוויס 7.76.65.94.95.17.8Nephritisנפריטיס and nephrosis38
הערמונית של עיצוב 4.84.03.53.22.41.4Hyperplasiaיתר of prostate39

הפלה
אחרים |2.61.71.1סיבוכים 0.8

0.0
0.3

0.0
0.2

Abortion
Other complications of

40
41

הריון, ,pregnancyשל childbirth and the
הלידה ומשכב לידה

מולדים 17.117.014.412.814.411.7מומים
puerpeirum

Congenital anomalies42
בלידה. היילוד 13.98.0Birthופציעת injury, difTicult labour and43

ומצבים מסובכת לידה
1other anoxic and hypoxic con

חמצן מיעוט עם 36.928.924.323.7ditionsאחרים
תמותה של אחרות סיבות

סבלידתית
J10.57.1Other causes of perinatal

mortality
44

מוגדרות, בלתי 38.722.018.921.428.941.1Symptomsסיבות and illdefined45
conditionsסימפטומים

הארורות המחלות 60.660.6Allכל other diseases46
החיצוניות הסיבות 55.846.337.748.652.742.6Allכל external causes4750
ממונע רכב ע"י 12.717.613.5Motorתאונות vehicle accidents47 האחרות התאונות 17.815.2Allכל other accidents48

עצמית ופציעה לדעת 7.06.46.3Suicideאיבוד and selfinflicted injuries49

החיצוניות הסיבות 9.04.3Allכל other denned external causesSOa
האחרות המוגדרות

מוגדרת לא חיצונית ,3.61.93.3Injuryסיכה undetermined whether50b
accidentally or purposely in
flicted

Excluding war casualties in 1967 and 1973. וב1973. ב1967 מלחמה חללי כולל לא
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אוכלוסייה וקבוצת מין סיבה, לטי פטירות, ג/39. לוח
TABLEHI/39.DEATHS, BY CAUSE, SEX AND POPULATION GROUP

1978

הפטירות כל
All deathsודיס לאיהודיסJewsיה

NonJews11
r: ■>

V

. Causeמזה:מזה:מזה:סיבה
n a.
o J=

הכל הכלוכריםסך הכלוכרים0ן .rזכריססך 001
TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:3 malesmalesmales

הכל 23941,535TOTAL*25,15313,63122,25912,09סך

Cholera1כולירה

Typhoidטיפואיד fever2
חיידקיח 834142Bacillaryדיזנטריה dysentery3

andואמיניאזיס amoebiasis
המעיים 1306361386925Enteirtisדלקת and other4

אחר diarrhoealושלשול diseases
מערכת של 16911752Tuberculosisשחפת of res5

piratoryהנשימה system
אחרת שחפת 3321291843Other tuberculosis6

Plague7דבר

Diphtheira8קרמת

Whoopingשעלת cough9
"י ע גרון Streptococcalדלקת sore10

ושנית throatסטרפטוקוקוס Sl scarlet
fever

מנינגוקוקוס ע"י .1278641Meningococזיהום inf.11

חריף ילדים Acuteשיתוק poliomyelitis12

Smallpox13אבעבועות
22Measles14חצבת

בהרות 3232Typhusטיפוס and other15
אחר irckettsiosesוריקטסיוזיס

I111Malaira16מלריה

ותוצאותיה 5555Syphilisעגבת and sequelae17

הזיהומיות המחלות 3161592711264533Allכל other infective18

האחרות andוהטפיליות parasitic
diseases

ממאירות 4,7272,4254,4902,290237135Malignantשאחות neo19
הרקמה של ,plasmsכולל including

הלימפטית .neoplasms of lym
phaticוההמטופויטית and haema

topoietic tissue
טבות 135771267394Benignשאחות neoplasms20

מוגדרות andובלתי neoplasms of
unspeciried nature

3711503331353815Diabetesסוכרת mellitus21
בויטמיניס 1238142Avitaminosesמחסור and22
תזונתי otherומחסור nutirtional

deficiencyאחר
ד0 39192814115Anaemias23חוסר

העוצבה 472730161711Meningitis24דלקת
פעיל שיגרוני, Activeחום rheum. fever25
כרוני הלב. 1715914751248Chronicשיגרון rheumatic26

heart disease
דם לחץ 18689150713618Hypertensive27יתר

disease
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(המשך) אוכלוסייה וקבועת מין סיבה, לפי פטירות, ג/39. לוח
TABLE111/39.DEATHS, BY CAUSE, SEX AND POPULATION GROUP (Corn.)

1978

הפטירות כל
All deathsיהודיםJewsלאיהודים

NonJews

r~

n <

Causeמזה:מזה:מזה:סיבה
p a.
xy 

הכל הכלוכריססך הכלוכריססך rrוכריססך x
TotalThereof:TotalThereof:Total"hereof:7 .£

malesmalesmalesn v
cc

X

איסכמית לב 6,6833,8586,2783,637405221schaemicמחלת heart28
disease

אחרות לב 85344270436414978Otherמחלות forms of29
heart disease

הדם כלי 3,0381,4022,8011,295237107Cerebrovscular30מחלות
diseaseשבמוח

2112201111nfluenza31שפעת
ריאות 67133452626614568Pneumonia32דלקת

(כרונית סימפונות 2361372001163621Bronchitisדלקת (chronic33
תנחת נפחת מוגדרת). andולא unspecified),

emphysema and asthma
עיכולי 1167010663107Pepticכיב ulcer34

תוספתן 118118Appendicitis35דלקת
אחרת וחסימה 1185310549134Intestinalבקע obstruc36

המעיים tionשל and hernia
הכבד 2151381941232115Cirrhosisשחמת of liver37

ונפרוזיס 2801492411313918Nephritisנפריטיס and38
nephrosis

הערמונית עיצוב .4949454544Hyperplיתר of pros39
tate

Abortion40_11הפלה
של אחרים 862Otherסיבוכים complica41

ומשכב לידה tionsהריון. of pregnancy,
childbirthהלידה and the

puerperium
מולדים 547308363208184100Congenitalמומים anoma42

lies
כלידה. היילוד 3251902491467644Birthפציעות injury, diffi43

מסובכת cultלידה labour and
עם אחרים otherומצבים anoxic and

חמצן hypoxicמיעוט conditions
של אחרות 3161782201259653Otherסיבות causes of peri44
סבלידתית natalתמותה mortality

מוגדרות, בלתי 1,4788991,28080319896Symptomsסיבות and ill45
definedסימפטומים conditions

האחרות המחלות 2,0731,1171,8841,014189103AHכל other diseases46
החיצוניות הסיבות 1,5801,0141,321838259176Allכל external causes475

רכב "י ע 5143544192839571Motorתאונות vehicle47
accidentsממונע

האחרות התאונות !58332747125511272Alכל other accidents48
ופציעה לדעת 208121196113128Suicideאיבוד and selfin49

flictesעצמית injuries
החיצוניות הסיבות 1591221341062516Allכל other defined ex50a
האחרות ternalהמוגדרות causes

לא חיצונית 1169010181159Unspeciifedסיבה exter50b
nalמוגדרת cause

מאושרת לא מוות 320154320154Causeסיכת not medi
רופא ידי callyעל certified
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לנוי ומעלה), 25 בני (ל00,000ד יהוזים של תמותה שיעורי  ג/40. לוח
לידה ויבשת מין נבחרות, מוות סיבות

TABLE111/40. DEATH RATES OF JEWS (PER 100,000 AGED 25 AND OVER), BY SELECTED
CAUSES OF DEATH, SEX AND CONTINENT OF BIRTH

1978

א מספרירופהילידי
הכל יסך אפריקהאסיהילידישראלילידי ברשימהאמריקהילידי

TotalBornסיכה in Israeln AsiaBornBorn in AfricaEuropeBorn inCause
Americadumber

n /j 1■ ..

M Fז Mנ Fז Mנ Fז Mנ Fז Mנ Fז נ
n 1j us!

הכל1 סך
אחר ושלשול מעיים דלקת

906 1,1821,0818401,1 S89671,4781,1101,152872TOTAL1
1 10335221Enteritis and other diarrhoeal diseases4

הנשימה מערכת של 0שחפת 01211Tuberculosis of respiratory system5

אחרת 1שחפת 2042212IOther tuberculosis6

האחרות והטפיליות הזיהומיות המחלות 12כל 113211rs10101921All other infective and parasitic diseases18

הלימפטית הרקמה של ממאירות 198שאתות 2113244204186150104439391Malignant neoplasms incl. of lymphatic19

andוההמטופויטית haematopoietic tissue
מוגדרות ובלתי טבות 4שאתות 62151641110Benign neoplasms and neoplasms of un20

specifies nature
18סוכרת 13I225219212231Diabetes mcllitus21

כרוני הלב, 9שיגרון 512515412911Chronic rheumatic heart disease26
דם לחץ 7יתר 711799101211Hypertensive disease27

איסכמית לב 241מחלת 3414022311283.230176734461Ischaemic heart disease28

אחרות לב 31מחלות 3454524535345749Other forms of heart diseases29
שבמוח הדס כלי 137מחלות 1211113184194131154213227Cerebrovascular diseases30

1שפעת 1211121Influenza31

ריאות 22דלקת 2334383118184039Pneumonia32

מוגדרת), ולא (כרונית סימפונות 8דלקת 1121211416111410Bronchitis (chronic and unspecified),33

וגנחת emphysemaנפחת and aslhma
עיכולי 4כיב 610779197Peptic ulcer34

המעיים של אחרת וחסימה 5בקע 411565479Intestinal obstruction and hernia36

הכבד 6שחמת 11112262914109Cirrhosis of liver37

ונפדוזיס 10נפריטיס 121217139102416Nephritis and nephrosis38

הערמונית עיצוב יתר 44210Hyperplasia of prostate39

סימפטומים מוגדרות. בלתי 39סיבות 713079155684311062Symptoms and illdefined conditions45

הארורות המחלות 76כל 921613121959170165132All other diseases46

ממונע רכב ע"י 10תאונות 2318623132882615Motor vehicle accidents47

האחרות התאונות 18כל 21154262420162631All other accidents48

עצמית ופציעה לדעת ראיבוד 117577751711Suicide and selfinflicted injuries49

האחרות המוגדרות החיצוניות הקיבות 2כל 9162801263All other defined external causes50a
מוגדרת לא חיצונית 2סיבה 891621214JUnspecified external cause50b

I Standardized rates for age 25 and over. ומעלה. 25 לגיל מתולננים שיעורים 1 o,
The standard population for calculation of standardized rates was taken from: מ: נלקחה מתוקננים שיעורים לחישוב התקן אוכלוסיית 2

Doll, R., C. Muir and J. Waterhouse, Cancer Incidence in Five Continents. Springer Verlag, Berlin, 1970, vol. 2.



(יהודים) נבחרת וסיבה גיל, לטי תינוקות, פטירות  ג/41. לוח
TABLE111/41.INFANT DEATHS, BY AGE AND SELECTED CAUSE (Jews)

1978§19691973מספר
ברשימה

B:מזה:מזה:מזה:מזה:מזה:מזה
No. inבחודשבשבועבחודשבשבתבחודשבשבוע
B. Listהמוות הכלסיבת הכלהראשון1הראשוןסך הכלהראשון1הראשוןסך Causeהראשון1הראשוןסך of death

TotalThereof:Thereof:TotalThereof:Thereof:TotalThereof:Thereof:
firstifrstfirstifrstifrstifrst
weekmonth'weekmonth1weekmonth1

ממספ 0.ים ל ח mberו s0 't e n uAbs o 1 u הכל 1,0906467561,210769898915544693TOTALסך
ל000שיעורי חים לידות 1,1 ,000 live birthsRates per הכל 18.911.213.118.111.513.513.28.110.0TOTALסך

המעיים04 1.00.20.50.00.20.40.10.2Enteritisדלקת and
otherושלשול diarrhoeal

diseasesאחר
מחלות0118 0.50.00.10.40.10.20.30.00.2Allיתר other infec

tiveזיהומיות and parasi
ticוטפיליות diseases

ריאות32 1.20.30.41.20.20.40.50.10.2Pneumoniaדלקת
מולדים42 4.51.62.43.91.62.34.11.82.7Congenitalמומים ano

היילוד43 5.95.45.85.95.55.83.62.93.4פציעות
malies

Birth injury, di
לידה fficultבלידה. labour

andמסובכת other ano
xicומצבים and hypoxic

עם conditionsאחרים
חמצ מיעוט

אחרות44 3.93.63.84.23.94.23.12.73.0Otherסיבות causes of
תמותה perinatalשל morta
lityסבלידתית

0.50.10.10.20.00.00.20.00.0Externalסיבות4750 causes
חיצוניות

הסיבות1946 1.40.20.31.80.20.41.70.50.3Allכל other and un
האחרות
ובלתי

specified causes

מוגדרות

I Including cases where numberofdays are not knownbut less מחודש. פחות אבל ידוע לא ימים מספר של מקרים כולל 1

than one month.

קבוצת לפי ובלידה, בהריון הקשורות אמהות פטירות  ג/42. לוח
אוכלוסייה

TABLE111/42.MATERNAL DEATHS, BY POPULATION GROUP

1950195495519:1919601964196519691970197419771978

םיהוד Jewsי
מוחלטים 17214410794497מספרים 10Absolute numbers
ממוצעים 0.80.70.50.40.20.1ל1.000שיעורים 0.1Average rates per 1 ,000 חי liveלידות births דלא' ו 0Je>ה w s1Non
מוחלטים 26222מספרים 6Absolute numbers
ממוצעים 0.40.20.1ל1,000שיעורים 0.3Average rates per 1,000

חי liveלידות births

מזרח את כולל 973ירושלים1 ב lemו.החל since 1973.1 TnmtHino Fact TiMilsa

VITAL STATISTICS 110



וגיל אוכלוסייה. קבועת ,ca (רשימה סיבה לפי סבלידתית, תמותה ג/43. לוח
TABLEHI/43.PERINATAL MORTALITY, BY CAUSE (PList), POPULATION GROUP AND.AGE

1978

JewsNonJewsיהודיס לאיהודים

פטירותפטירות
כוללמספר בשבועלידותבשבועלידותסך
המוותברשימה הכלGrandסיבת הכלראשוןמתסך Causeראשוןמתסך of deathNo. in

totalTotalStillDeathsTotalStillDeathsPlistס'

birthsin firstbirthsin ifrst
weekweek

מוחלטים הסיבותמספרים 1,612522כל 1,066S44546309237ALLCAUSESabsolute numbers
לידות ל1,000 17.47.5שיעורים 15.47.923.513.310.2rates per 1,000 live births

לידותשיעורים liveל00,000ו births 100,000Ratesחי per
ומערכת14 הדם מחזור של כרוניות 1010מחלות 11144Chronic circulatory and genitourinary disease14

האם של והשתן המין ofאברי mother
להריון511 קשר ללא האם אצל אחרות 3729הפרעות 3235151Other maternal conditions unrelated to pregnancy511
ההריון1217 7748מרעלת 524150150Toxaemia of pregnancy1217
ההריון1820 בזמן או לפני האם אצל 93זיהום 631717Maternal ante andintrapartunr infection1820
העצמות.2123 של תקינות אי עם לידה Difficultסיבוכי labour with abnormality of bones,2123

האגן רקמות או organsאברים or tissues of pelvis
התאמה2426 אי עם לידה 51סיבוכי 11899Difficult labour with disproportion2426
פגום2729 מצג עם לידה 2312סיבוכי 164432617Difficult labour with malposition of foetus2729
לידה3032 צירי תקינות אי עם לידה 2סיבוכי 1144Difficut labour with abnormality of forces of labour3032
מוגדרים3335 ולא אחרים לידה 51סיבוכי 117134DifTtcult labour with other and unspecined3335

complications
ולידה3641 הריון של אחרים 2714סיבוכים 241035269Other complications of pregnancy3641
השיליה4246 12784הפרעות 91723619739Conditions of placenta4246
השורר4749 חבל 113104הפרעות 10841281244Conditions of umbilical cord4749
סיבה5052 pv ללא היילוד 1029חבלות 11911051447Birth injury without mention of cause5052
יילודים5356 של הדם תמס 227מחלות 191230219Haemolytic disease of newborn5356
חמצן5760 ומחוסר ממיעוט 20514הפרעות 18717325730227Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified5760
ויילוד6168 עובר של אחרות 586310הפרעות 534224742437305Other conditions of foetus and newborn6168
מולדים6980 341105מוסים 297192472180292Congenital anomalies6980
היילוד8188 ושל העובר של 12זיהומים 12121313Infections of foetus and newborn8188
היילוד8994 ושל העובר של אחרות 361מחלות 2625643034Other diseases of foetus and newborn8994
היילוד95110 לפציעות חיצוניות 144Externalסיבות causes' of injury to newborn95100

רופא אישור ללא 1הודעות 44Deaths not medically certified

£
C



MORBIDITY

(יהודים) נבחרות זיהומיות מחלית ג/44. לוח
תחלואה

TABLEHi/44.SELECTED INFECTIOUS DISEASES (Jews)
Rates per 100,000 population תושבים ל100,000 שיעורים

1978Disease.'195019601965197019751977מחלה

Cholera.4כולירה
1481330Diphtheriaקרמת

2110111Brucellosisברוצלוזיס
בצילרית ,8812188109148186167Dysenteryדיזנטריה bacillary
נגיפית כבד ,103145935079110131Hepatitisדלקת viral
מזיהום מוח 3236152Acuteדלקת infectious encephalitis
המוח קרום 8121119Meningococcalדלקת
מנינגוקוקוס meningitisע"י

מזון 14948Food■619611249הרעלת poisoning
1,3823031208622g112Measlesחצבת

ןאנדמי) בהרות 54824241Typhusטיפוס (endemic)
הבטן 6012810423Typhoidטיפוס fever
9121111Leptospirosisלפטוספירוזיס

55312110Paratyphoidפרטיפוס fever
000000Tetanusצפדת

חוזרת 0100000Relapsingקדחת fever
11910631354218Scarletשנית fever
5632352I11304Pertussisשעלת

ילדים 143שיתוק
1

00

1

Poliomyelitis

Includes cases of nonJews.
Only cases of the age group 04 were notiifable.

לאיהודים. כולל 1

בהודעה. חייבים היו 0  4 בגיל שקרו מקרים רק 2

ההדבקה מקום לפי מלריה, מקרי  ג/45. לוח
TABLE111/45.MALARIA CASES, BY PLACE OF INFECTION

19751979 19701974 19651969 19601964 19551959 19501954 M949

TOTAL
Thereof:
New casesindige
nous infection

Imported infection

Induced by blood
transfusion

83

82

44

42

21

20

49 414 1,091 הכל סך
מזה:

חדשים מקרים
מקומית הדבקה

שנדבקו מקרים
בחו"ל

שנגרמו מקרים
דם עירוי ע"י

1 Data for this year are incomplete. שלמים. אינם זו לשנה הנתונים 1
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המחלה, איתור לפי פעילה, שחפת של חדשים מקרים ג/46. לוח
וגיל אוכלסייה קבוצת

TABLEHI/46.NEWLY REPORTED CASES OF UNSTABLE TUBERCULOSIS, BY
LOCALIZATION, POPULATION GROUP AND AGE

1979

גיל
םיהוו יהJewsי א NonJewsל ודים

כולל הכלסך ראותסך מחוץשחפת הכלשחפת מחוץשחפתסך שחפת
AgeGrand totalTotalPulmonaryלראות. Totalלריאותריאות

ExtrapulmoPulmonaryExtrapulmo
narynary

מוחלטים numbersAbsoluteמספרים
total הכל 2422001386242339סך

04431211
514841343
1529211284981
3044443316171183
4564736347161082
7ד65+92856520

100,000Rates■"100,000שיעורים per
total הכל 6.46.34.32.06.95.41.5סך

040.8 .0.80.30.50.90.9
5141.00.70.20.52.30.61.7
15292.11.51.00.55.54.90.6
30447.16.23.03.213.810.03.8
456412.211.58.62.920.416.34.1
65+28.628.221.66.634.434.4



(יהודים) מין לפי להתאבדות1, ונסיונות התאבדויות ג/47. לוח
TABLEHI/47.SUICIDES AND ATTEMPTED SUICIDES1, BY SEX (Jews)

19491950196019651970197519781979

םמספ י berמוחלטיםר snu mAbsolute
114141175התאבדויות 174192272241188SUICIDES
זכרים 8085109מזה: 93109164145122Thereof: males

להתאבדות 104114708נסיונות 6281,2081,4391,304889ATTEMPTED
SUICIDES

זכרים :5953261281351450437302Thereofמזה: males

Rates per 100,000 Jews aged 15 years and over ומעלה 15 בגיל יהודים ל100.000 שיעורים
181814111113119SUICIDESהתאבדויות

2421151412161411Malesוכרים
111513891096Femalesנקבות

להתאבדות 1615514469706140ATTEMPTEDנסיונות
SUICIDES

1513423440444128Malesוכרים
1816605497958052Femalesנקבות

1 Up to 1967 some cases of nonJews are included.

113 טבעית njrun

לאיהודים. של אחדים מקרים כולל .1967 עד 1



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

TABLEni/48. NEWLY REPORTED CASES OF MALIGNANT NEOPLASMS OF
SELECTED SITES, BY SEX AND AGE (Jews)

19751976

גיל Ageקכיצת group
הכל סך

ומיקום TotalSexמין and site
0141524253435444554556465+

ס כמ י ר דפ ו berלטיטמ senu mAbsolut
הכל סך 7,1031451381933197284,141זכרים 1,439MALES TOTAL

:Thereofמזה:
6191151957418קיבה 118Stomach

והחלחולת הגס 9594112184628המעי 211Colon and rectum
95313934118573הריאה 215Lung

5512128455הערמונית 83Prostate
השתן 697213122165452שלפוחיתי 32Bladder

ממאירה 3743429203440143לימפומה 74Malignant lymphoma
2.50485U24J08לוקמיה 43Leukaemia

הכל סך 7,2091171322795091,2343,294נקבות 1,644FEMALES TOTAL
:Thereofמזה.

360I41432230קיבה 79Stomach
והחלחולת הגס 908251532no543המעי 201Colon and rectum

69234488631ר1,882השד 463Breast
הרחם 298121370USגוף 97Corpus uteir
398510123196152השחלה 92Ovary

ממאירה 2982120252332117לימפומה 60Malignant lymphoma
178271010101027לוקמיה 11Leukaemia

ל100,000 Ratesתושביםשיעורים per 100,000 population
הכל סך 240.316.024.445.4זכרים .109.7260.91,659.8 607.4MALESTOTAL

:Thereofמזה:
20.90.10.21.26.520.4167.5קיבה 49.8Stomach

והחלחולת הגס 0.22.67.230.1251.7~32.4המעי 89.1Colon and rectum
32.20.10.72.111.742:3229.7הריאה 90.8Lung

18.60.50.20.7הערמונית '2.9192.1 35.0Prostate
השתן 23.60.20.42.87.223.3181.2שלפוחית 13.5Bladder

ממאירה 12.73.7234.711.714.357.3לימפומה 31.2Malignant lymphoma
8.55.35.11.23.88.643.3ליקמיד, 18.2Leukaemia

הכל סך 243.313.624.365.8167.0398.41,248.9נקבות 643.4FEMALES TOTAL
:Thereofמזה:

0.20.94.610.387.2_~12.1קיבה 30.9Stomach
והחלחולת הגס 30.60.20.93.510.535.5205.9המעי 78.7Colon and rectum

63.51.316.376.8157.5239.2השד 181.2Breast
הרחם 0.54.322643.6/.0.10/גוף 38.0Corpus uteri
13.40.61.82.810.231.057.6השחלה 36.0Ovary

ממאירה 10.12.43.75.97.510.344.4לימפומה 23.5Malignant lymphoma
6.03.11.82.43.33.210.2לוקמיה 4.3Leukaemia
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הגירה תנועות ד'. פרק

בטופס המופיעים והחזרה היציאה תאריך מתוך
התושבים של השהות על העיבוד נערך חוזר, תושב

בחו"ל.
במבוא ניתן והסברים מקורות של נוסף פירוט
א' חלק "19481972 לישראל ''העלייה לפרסום

המיוחדים. הפרסומים בסדרת 416 מס'

ואומדן חישוב שיטות
שנת בין ההפרש פי על חושב תיירים של הגיל
להתחשב מבלי בגבול, המעבר שנת לבין הלידה
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 תאריך
אומדן נערך 1979 לשנת ב1974. לאחרונה נערך
ב בחו"ל התושבים שהיית של התפלגות בסיס על

.1974

חזרו ולא הארץ את שיצאו תושבים
שנים 4 בתוך

את שיצאו תושבים על נתונים מובאים ד/5 בלוח
השנים ליוצאי שנים. 41 כעבור חזרו ולא הארץ
יחזרו לא מהם כמה אומדן נערך 1979 עד 1976
הנשים אחוז על מבוסס זה אומדן שנים. 41 כעבור
בחו"ל ששהו לאחר ,1979 עד 1976 בשנים שחזרו

שנים. 41

תיירים

החל מגורים ארץ לפי נכנסים תיירים על הנתונים
.£209 של מדגם לפי הם 1977 בינואר

הם 1976 ביוני החל יוצאים תיירים על הנתונים
אחוז. 12.5 של ממדגם

הנכנסים התיירים גיל
 זוג בת או ילד  לתיירים מהנלוים חלק
אין ועבורם המשפחה, ראש של בדרכון מגיעים

והסברים הגדרות

לפי קבע לישיבת לארץ הנכנס אדם הוא עולה
הכניסה. חוק לפי או השבות חוק

שנכנס אדם הוא לעולה מעמדו ששינה תייר
וקיבל בקשה הגיש בארץ ובהיותו כתייר לארץ

עולה. של מעמד
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 תייר
בקשה הגיש בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס

בכוח. עולה של מעמד וקיבל
בעת ישראלי לאזרח שנולד ילד עולה: אזרח

בחו"ל. שהותו
בקביעות בישראל הגר אדם הוא יוצא תושב
או שליחות עסקים, ביקור, למטרת לחו"ל ויוצא

ה"יורדים". גם ביניהם כלולים אחרת; מטרה
של ויציאות כניסות בכוח: עולים תנועת

הראשונה. כניסתם לאחר בכוח, עולים
לשהות לארץ הנכנס חוץ אזרח הוא ארעי תושב
זמנית, לעבודה חודשים משישה למעלה של

וכוי. ללימודים
תושב או עולה אינו אשר חוץ אזרח הוא תייר
באניות מבקרים גם כלולים התיירים בין ארעי;

סיור.
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
את העובר אדם חיפה. ונמל גוריון בן התעופה
אחת בכל נערך יום ומדי שאלון ממלא הגבול
והיוצאים הנכנסים מספר על דו"ח אלה מתחנות
תנועות על הסדרות להכנת בסיס והם לסוגיהם,

הגירה.
והאויר הים דרך והיוצאים הנכנסים כל סך
בפרק המופיע מזה במקצת שונה זה. בפרק המובא
"תחבורה  י"ח לפרק מבוא (ראה תחבורה על

ותקשורת").
העולים בין עולים'' "אזרחים נכללו 1969 עד
על הנתונים ב1970 החל לעיל). הגדרה גם (ראה

בנפרד. מובאים עולים" "אזרחים
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של מדגם לגבי בוצע הסקר הסקר: מדגם
הנ"ל. המסגרת מתוך הארץ את שיצאו טיסות
קריטריונים: מספר בחשבון נלקחו המדגם בבחירת
קריטריונים התעופה; וחברת הטיסה, יעד בעיקר
לימי (פרט בשבוע והיום המטוס גודל היו: משניים
נתב"ג עבור המדגם הסקר). נערך לא בהם וחג שבת
כל עבור אילת, לגבי ואילו מראש, חודש לכל הוצא

מראש. השכר טיסות עונת

והסברים הגדרות

בדרך הארץ את שיצא חוץ תושב יוצא: תייר
אזרחות בעלי גם נכללו החקירה. בתקופת האויר
צוות אנשי כולל לא חוץ. תושבי שהם ישראלית

מסחריות. לא בטיסות נוסעים או המטוס,
שנסעה משפחתית קבוצה משפחתית: קבוצה
היו בנסיעה הוצאותיה ואשר הארץ, את בצאתה יחד

משותפות.
הקבוצה ראש הוא המשפחתית הקבוצה ראש
שונה להיות (שיכול יחד הנוסעת המשפחתית
הקבוצה). עם יחד נסע לא הוא אם המשפחה מראש
התייר בעיני העיקרית המטרה הביקור: מטרת

בארץ. בביקורו
בדרך התייר מתגורר בה הארץ המגורים: ארץ

כלל.
בארץ הלילות מספר כארץ: ממוצעת שהות

במספרם. מחולק היוצאים התיירים כל של
יישוב כל לגבי נבחרים: ביישובים שהות
לפחות. אחד לילה ביישוב שלנו התיירים כל נספרו
ע"י שאורגנו טיולים מאורגנים: טיולים
התיירים, בעבור נסיעות, סוכנויות או נסיעות חברות
גדולות בקבוצות אם בין דרך, מורה עם

וכד'). (במכוניות קטנות או (באוטובוסים)

על הפריט עבורם חסר ולכן נפרד טופס ממלאים
1979 כשנת כ28,200 היה שמספרם הילדים גיל.
של הזוג ובנות 14 עד 0 הגיל לקבוצת הוספו
בין יחסית חולקו כ10,100 היה שמספרן התיירים

ומעלה. 15 הגיל קבוצות

בישראל תיירים שהות

על במדויק חושבה בארץ התיירים של השהות
חודש (יום, היציאה ותאריך הכניסה תאריך פי
תיירים תנועת על המקורות על נוסף פירוט ושנה)
.623 מס' מיוחד לפכסום במבוא ניתן ותושבים

נוסעים סקר
הלשכה ידי על הראשונה הפעם זו נערך נוסעים סקר

לסטטיסטיקה. המרכזית
בדרך הארץ את שיצאו התיירים את מקיף הסקר
.1980 מרס סוף ועד 1979 בפברואר החל האויר
לתקופה ארעיים עיקריים מימצאים מובאים בלוחות
מפורטים מימצאים .1979 ספטמבר עד פברואר

מיוחד. בפרסום יפורסמו ומלאים
הנוסעים כל את כוללת הסקר אוכלוסיית
מסחריות בטיסות האויר בדרך הארץ את שיצאו
כן התעופה מנמלי החקירה כתקופת ושכר) (סדירות

ואילת. גוריון
(לא המסחריות הטיסות כל הסקר: מסגרת
טיסות או"ם, צבא, של טיסות פרטיות, טיסות כולל
בתקופת הארץ את יצאו אשר וכו') מטענים להובלת
ממרכז רשימות נתקבלו הטיסות כל לגבי החקירה.
ששימשו אילת התעופה ונמל נתב"ג של התאום

המדגם. להוצאת כמסגרת

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

א' חלק 19481972 לישראל העלייה 416
ב' חלק 19481972 לישראל העלייה 489

1978 תיירות 623
1978 לישראל העלייה 632
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SUMMARY TABLES סיכום לוחות

אשרה סוג לפי ויוצאים, נכנסים  ד/ו. לוח
TABLEIV/1.ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA

תיירים
Touirsts

תושבים
ארעיים

Temporary
residents

תנועת
בכוח2 עולים
Movement

of
potential

immigrants2

jinn
Residents

יהודים מזה:
Thereof:
Jews

הכל סך
Total

אזרחים
עולים

Immigrating
citizens

עולים
בכוחי ועולים
Immigrants
and potential
immigrants'

הכל סך
Total

15 V 1948
1979

uujj j

16,691,5481,606,5833,946,5863,597,68790,453

rri va 1 s

137374

A

,909,937

1948
1950

111,901
222,873

101,825
169,720

5,543
20,031

5,425
18,584

4,533
33,122

1955115,57036,32727,31026,840_2,03449,899
1960196,42223,64451,25650,8783,860117,662
1965420,58628,79587,47186,9547,827296,493

1970
1971
1972
1973
1974

628,716
878,504
989,287
958,981
912,193

29,961
36,205
51,564
51,477
29,556

1,082
873
789
763
509

146,495
171,241
193,444
229,493
243,170

134,814
160,232
176,538
193,319
204,180

6,074
8,791
10,637
11,095
9,955

3,810
4,638
5,321
4,502
4,276

441,294
656,756
727,532
661,651
624,727

1975
1976
1977
1978
1979

917,779
1,104,202
1,335,901
1,531,360
1,670,037

17,500
17,092
18,641
23,099
30,865

604
680
752
770
615

268,004
279,123
319,267
423,438
484,227

227,633
237,828
275,437
377,191
.435,503

8,384
7,044
7,086
9,445
10,567

3,733
3,665
3,621
3,795
5,141

619,554
796,598
986,534
,070,813
,138,622

15 V 1948
resDepartיוצאים u

197915,269,4134,290,0383,915,549148,240161,51510,669,620

1948
1950

6,635
61,174

4,149
30,018

3,942
29,183


2,486
31,156

195584,37634,32133,8481,93048,125
1960179,19963,30562,6063,4351 12,459
1965395,96097,13196,2188,457290,372

1970
1971
1972

1973
1974

596,579
843,310
955,571
912,712
902,100

153,698
179,889
202,904
238,169
268,834

139,694
167,459
181,809
200,497
227,743

11,630
16,896
18,274
17,665
15,999

7,395
7,802
7,746
7,566
6,400

423,856
638,723
726,647
649,312
610,867

1975
1976
1977

1978
1979

897,055
1,093,341
1,327,750
1,506,364
1,626,122

282,724
296,984
332,997
430,260
491,505

241,610
254,758
287,502
382,270
.440,976

13,643
11,675
11,781
13,413
14,795

5,380
5,318
5,417
5,232
5.358

595,308
779,364
977,555

1,057,549
1,114,464

1 Excl. tourists who changed their status to immigrants or
potential immigrants  see Chapter V. 2 After first entrance.

בכוח לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל לא 1

ראשונה. כניסה אחרי 2 ה'. פרק ראה 
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אשרה1 וסוג ויעיאה כניסה דרך לפי ויועאים, ד/2.נכנסים לוח
TABLEIV/2.ARRIVALS AND DEPARTURES, BY MODE OF ENTRANCE AND

DEPARTURE AND CATEGORY OF VISA1

c
cicj

הכל עוליםסך
2

S=l Off

hi
gMתיירים

נסיעה TotalImmiMnJZnדרך nj:2i5cpt O
TouristsMode of travel

grantsE c
V

■T £
a™

■Sx a
a E

1a,n I
1979

ננ י ם נ t1כ srriv aA

הכל 484,22710,5675,1411,138,622TOTAL♦1,670,03720,38410,481615סך
1,400,39720,34210,197571429,20210,3594,301925,425Airאויר

Thereof: מזה:
גוריון בן 1,372,10220,31910,197571429,05310,3584,301897,303Benנ.ת. Gurion

airport

157,309422844410,045208157146,529Seaים
Thereof: מזה:

136,15940283448,137193132127,330Haifaחיפה

112,33144,98068366,668Landיכשה
Thereof: מזה:

אלנבי 111,27044,98068365,607Allenbyגשר bridge

respartםוצאי uDe
הכל 491.50514,7955,3581,114,464TOTAL*1,626,122סר

1,384,102435,54814,5194,456929,579Airאויר
Thereof: מזה:

גוריון בן 1,355,839435,39914,5164,456901,468Benנ.ת. Gurion
airport

143,69310,114276220133,083Seaים
Thereof: מזה:

135,1828,335267204126,376Haifaחיפה

98,32745,84368251,802Landיבשה
Thereof: מזה:

אלנבי 97,30745,84368250,782Allenbyגשר bridge

eaמאזן 1an cB

196141,09146,650 10,0562944,2031961

196254,66359,600 11,4102356,2381962

196361,97962,156 10,7823,2137,3921963

196446,37052,456 10,1038324,8491964

196524,62628,7959,660
6306,1211965

196691313,610 12,814 1,6311,7481966

196710,26012,27513,69158812,2641967

196819,57718,1566,9051,7396,5871968

196927,60426,8186,0746,4021,0856,5398,7381969

197032,13719,51710,4441,0827,2035,5563,58517,4381970

197135,19424,46211,5638738,6488,1053,16418,0331971

197233,71642,1129,4527899,4607,6372,4258851972

197346,26943,8447,6337638,6766,5703,06412,3391973

197410,09323,6915,86550925,6646,0442,12413,8601974

197520,72412,5734,92760414,7205,2591,64724,2461975

197610,86111,2225,87068017,8614,631 1,65317,2341976

19778,15111,3367,30575213,730^,695 1,7968,9791977

197824,86215,4697,5537116,8223,966 1,43713,3541978

1979*43,91520,38410,4816154,22821724,1581979

/I See notesto Table IV1. ד/1. ללוח הערות ראה
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וחוזרים1 יוצאים תושבים ד/ג. לוח
TABLEIV/3.RESIDENTS DEPARTING AND RETURNING1

Thousands אלפים

חזרהחוזרים שנת ,Returningלפי by year of return
יציאה היוצאיםשנת כל

YearAll1948הכל סך
of departuredeparting197119721973197419751976197719781979Total

total הכל 3,976.61,487.4198.4סך 178.5208.4230.9239.0277.4380.4439.23,639.8
19481964823.4699.61.6 2.00.90.70.50.60.50.3706.9

196597.190.00.3 0.40.10.10.10.10.10.191.2
1966115.8106.20.5 0.70.20.10.10.10.10.1108.2
1967108.697.90.8 1.30.30.30.20.20.20.2101.4
1968128.1119.31.1 1.90.50.30.30.20.20.1123.8
1969139.0127.71.6 3.60.70.40.30.30.20.2135.0
1970142.4122.43.8 7.81.40.8050.40.30.2137.5
1971170.0124.38.8 23.43.01.61.00.70.50.4163.6
1972184.827.1 137.46.93.42.01.20.90.6179.6
1973207.6152.824.98.54.22.41.40.7194.8
1974233.9169.531.29.64.62.51.5219.0
1975246.6183.532.89.94.72.4233.4
1976256.9187.436.81054.2238.9
1977290.4219.940.09.6269.6
1978386.2318.341.4359.7
1979445.7377.2377.2

1 Excl. potential immigrants and the movement of residents of
East Jerusalem via the Allenby Bridge.

דרך ירושלים מזרח תושבי ותנועת בכוח עולים כולל לא 1

אלנבי. גשר

בחו"ל שהות משך לפי חוזרים, תושבים ד/4. לוח
TABLEiv/4.RESIDENTS RETURNING, BY DURATION OF STAY ABROAD

Yearחזרהשנת of return

שהות Durationמשך of
196019691974197819791960196919741978979stayבחו"ל abroad

מוחלג אחוזים!י0מספרים
Absolute numbersPercentages

הכל 51,256132,630208,408380,376439,247100.0100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL
משנה 44,986113,749187,692348,729410,73088.185.790.193.6פחות 91.7Less than 1 year

מחודש 8,21129,70194,223190,862228,83916.122.445.252.1פחות 50.2Less than 1 month
חודש 113,32248,39552,968101,274119,29326.136.525.427.2 26.61 month

חודשים 210,06715,07611,90216,19223,29419.711.45.75.3 4.32 months
חודשים 35,1666,2776,6129,2609,99110.14.73.22.3 2.43 months
חודשים 42,5373,0894,0966,0266,8385.02.32.01.6 1.64 months
חודשים 51,5292,0343,2284,5824,3563.01.51.61.0 1.25 months

חודשים 682,5994,2916,9869,6549,2205.13.23.52.1 2.568 months
חודשים 9  111,5554,8867,67710,8798,8993.03.73.52.0 2.9911 months

]2,6647,75510,096שנה 14,363.}oei 75.25.94.9[ 3.81 year ומעלה 3,42111,07710,44817,284שנתיים
Zo,Jl /

6.78.45.06'4 1 4.52 years and over ידוע 18549172XXXXלא ' XNot known

sDayימים
שהות 7253363029XXXXחציון XMedian stay

ממוצעת Averageשהות stay
חודשים מ3 4740292828XXXXפחות XLess than 3 months

משנה 8267564844XXXXפחות XLess than 1 year
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שנים ארבע תוך מחו"ל חזרו שלא ד/5.תושבים לוח
שנים ארבע עד בחו"ל ששהו לאחר שחזרו ותושבים

TABLE IV/5. RESIDENTS WHO DID NOT RETURN FROM ABROAD WITHIN FOUR
YEARS AND RESIDENTS WHO RETURNED AFTER UP TO FOUR YEARS ABROAD

Thousands אלפים

Year

00
n c
** ■2
n Jo

מעל בחו"ל שהו מהם;
Thereof: stayed abroad over

חזרו לא
סוף עד
1979

Off

■si
ft £

מעל בווו"ל שהות לאחר דוזרו מהם:
Thereof: returned after
staying abroad over

c. a,

שנה
1 year

שגים 2

2 years
שנים 3
3 years

שניס 4
4 years

Did not 1

return
till
end

_1979

c 3

ם >
שנה

1 year

2

שנים
2

years

3
שניס
3

years

שניט 4
ומעלה
4 years
and over

194819793,976.6342.13,634.5

Thereof: מזה;

195955.015.313.211.911.243.1

196063.315.112.611.110.451.34.5

196175.914.411.59.99.05.965.95.43.3

196286.218.414.612.811.68.474.76.54.02.6

1963103.517.713.911.710.67.592.77.04.12.72.0

196489.617.212.910.69.16.579.58.04.52.91.9

196597.117.812.810.28.85.987.59.25.43.82.6

1966115.821.015.412.510.97.6103.010.46.03.82.8

1967108.622.716.412.810.77.294.911.16.13.82.7

1968128.119.612.78.87.04.3121.213.47.85.23.7

1969139.018.811.47.86.24.0132.614.48.15.23.8

1970142.420.112.38.57.14.9136.216.29.35.74.2

197r170.022.413.610.69.06.4162.217.910.56.64.5

1972184.820.3(3.49.97.95.2178.5(7,79.96.44.5

1973207.629.921.417.214.812.8198.418.59.75.84.2

1974233.933.123.518.916.414.9208.414.07.14.12.7

1975246.630.220.315.613.213.2230.916.27.84.32.7

1976256.932.722.218.0(15.5)18.0239.218.99.35.13.1

1977290.430.420.8(18.0)(13.0)20.8277.420.610.66.13.7

1978386.226.5(16.5)(11.5)(8.0\0.0)26.5380.422.111.66.94.4

1979445.7(28.0)(18.0)(8.012.0)(11.013.0)68.5439.220.611.06.84.4

1 Excl. about 5,000 returning residents, who departed before,
May 1948.

מאי לפני שיצאו חוזרים. תושבים כ5,000 כולל לא 1

.1948
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מגורים ארץ לפי נכנסים, ארעיים תושבים ד/6. לוח
TABLEIV/6. TEMPORARY RESIDENTS ARRIVING, BY COUNTRY OF RESIDENCE

מגורים 197019741975197719781979Countryארץ of residence

כולל 3,8094,2613,7203,6213,7444.326GRANDסך TOTAL

הכל סך  283256225304308721Asiaאסיה  total

טורקיה :734325365449Thereofמזה: Turkey

7251863668Iranאירן

הכל סך  65627920S174220Africaאפריקה  total

אפריקה דרום :3043681673414Thereofמיה. Unionof South Africa

הכל סך  1.7101.8361.5841.5691.6191.947Europeאירופה  total

רומניה :1464420168240Thereofמזה: Rumania

310265210170164177Germanyגרמניה

9211571566258Switzerlandשוויץ

המאוחדת 324308271272321291Unitedהממלכה Kingdom

סקנדינביה 795147886883Scandinavianארצות
countries

7110147436651Netherlandsהולנד

256280214222202181Franceצרפת

225343380366369454Italyאיטליה

הכל סך  1.6802.0771,8071.5141.6131,397Americaאמריקה  total

קנדה :14618614911311077Thereofמזה: Canada

הברית .1,3301,7571,4701,2491.3831,222U.S.Aארצות

2214252483Argentineארגנטינה

713025293020Oceaniaאוקיאניה
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TOURISTS תיירים
מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים  ד/7. לוח

TABLEIV/7.TOURISTS ARRIVING, BY COUNTRY OF RESIDENCE

מגורים px1951196019651970197519781979Country
of residence

כולל 35,895113,956296,493441,294619,5541,070,8131,138,622GRANDסך TOTAL

הכל סך  4,7345,9689,16829,02534,42454,86943,596Asiaאסיה  total
2,2961,1622,8796,2774,3394,2325,332Turkeyטורקיה
8912,0383,5986,8769,73027,294Iranאירן

4008149032,6871,4053,0973,151Cyprusקפריסין
1796621,0272,3692,3573,790Japanיפן

אתרות 1,1471,7751,12612,15816,58117,88931,323Otherארצות countries

הכל סך  2,6495,8169.34516,77022.65930.16530,235Africaאפריקה  total
אפריקה 1,6844,5315,90811,37316,66922,29222,237Unionדרום of

South Africa
אחרות 9651,2853,4375,3975,9907,8737,998Otherארצות countries

הכל 0ך  15,31740,940135.367185.848320.227604.746674.313Europeאירוסה  total
7871,95512,98618,89231,32767,68671,674Scandinaviaסקנדינביה

המאוחדת 3,99210,88833,02447,17366,112101,039129,369Unitedהממלכה Kingdom
7052,3747,9139,87418,51335,08439,744Netherlandsהולנד
1,3642,1405,9237,58411,73318,89720,780Belgiumבלגיה
3,9599,95734,20349,46772,760120,626126,452Franceצרפת
2452,3438664,2637,9919,385Spainספרד

1,2102,4438,3138,39024,46245,92746,331Italyאיטליה
7992,7549,30410,07819,87831,32634,431Switzerlandשוויץ
7284,13611,91220,19949,798131,210145,027Germanyגרמניה

4739872,8943,0096,63717,42719,507Austriaאוסטריה
39861462,0142,4053,2223,680Rumaniaרומניה

2652415718191,9382,3753,285Yugoslaviaיוגוסלביה
5898042,0615,3725,77811,53011,896Greeceיוון

אחרות 4071,9303,7742,1114,62310,40612,752Otherארצות countries

הכל סך  11,66059.495102.124202.231229.999360.017368,562Americaאמריקה  total
5133,5466,69517,91725,35032,87130,246Canadaקנדה

הברית .9,52449,72483,182166,890169,382292,794298,096U.S.Aארצות
9531,6352,2317,0506,5347,906Mexicoמקסיקו

5532,1084,6416,24112,96110,86913,869Argentineארגנטינה
3481,1752,6174,0156,4196,6046,914Brazilבתיל

3147711,0999111,0751,302Uruguayאורוגואי
4557161,0651,3631,3951,607Chileצ'ילי

אחרות 7221,2201,8672,7736,5637,8758,622Otherארצות countries

הכל סך  3211.4893,8596.98310.90817,50716.736Oceaniaאוקיאניה  total
1,3833,6296,1809,81815,04914,493Australiaאוסטרליה
זילנד 1062308031,0902,4582,243Newניו Zealand

sriT 1,212248לא


4371,3373.5095, ISONot known

באוניה יומי 3,5057,56636,630111Oneביקור day visit by ship

1 Included in the respective countries. המתאימות. כארצות כלולים 1
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נסיעה ודרך מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים ד/8. לוח
TABLEIV/8.TOURISTS ARRIVING, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND MODE OF

TRAVEL
1979

הים Byדרך seaשינוי 9'e

9cfchange
1979

פרט
1978מבקריםלמבקרים

מגורים ובאוניותבאוניותייוארץ Countrvיי of residence
הכל מזה:היבשהסיורסיורהאוירקך
TotalBy airExcl.CruiseBy landהכל בדרךסך

האויר cruise
visitors

visitorsTotalThereof:
by air

כולל 138,622925,42517,312129,21766,6686,סך 6GRAND TOTAL

הכל סך  43.59631.14588523611.33023אסיה 21Asia  total
5,3325.002240187228טורקיה 26Turkey
3,1512,806275492143קפריסין 34Cyprus

3,7903,560221139527יפן 22Japan
אחרות 31,32319,7773485611.14238ארצות 31Other countries

הכל סך  30,23528,838375954682אפריקה 0Africa  total
אפריקה 22,23721,9691816819דרום 1 0Union of South

Africa
אחרות 7ארצות ;9986,869194886497 2Other countries

הכל סך  674.313566.40812,59480.75914,55213אירופה 12Europe  total
71,67467,4041,2222212,8276סקנדינביה 6Scandinavia

המאוחדת 129.369107,4251,46918,8381,63721הממלכה 28United Kingdom
5,7104,8535657322831אירלנד 42Ireland
39,74437,2947701,26141921הולנד 13Netherlands
20,78018,7941051,02066110בלגיה 10Belgium
126,452113,5692,6938,8011,3898צרפת 5France
9,3855,814703.24925213ספרד 3Spain

46,33135,8315878,4611,4522איטליה 1Italy
34,43129,4998763,7283289שוויץ 10Switzerland

145,027107,6612,99130,0504.32518גרמניה 11Germany
19,50716,3985372,00956310אוסטריה 12Austria
3,6803,675516רומניה 14Rumania

11,8969,7517981,01233513יוון 3Greece
3,3583,22234762631פורטוגל 31Portugal

אחרות 6,8695,0183811,460102ארצות 11Other countries

הכל סך  368.562282.2142.96344,74438.6410אמריקה 2America  total
30,24625,8324541,5992,3615קנדה 8Canada

הברית 298,096220,4982,26040,76234,576ארצות 1 2U.S.A.
7,9066,38411464476413מקסיקו 21Mexico

13,86913,3651322826328ארגנטינה 28Argentine
6,9145,938418281076ברזיל 5Brazil

1,3021,25112291021אורגואי 21Uruguay
9610118ר1,6071,403וייילי 15Chile

אחרות 8,6227,543625584594ארצות 9Other countries

הכל סך  16.73614,6634052421.4264אוקיאניה 4Oceania  total
14,49312,8142711871,2214אוסטרליה 4Australia
יילנד 2,2431,849134552058ניו 9New Zealand

ידוע 5.1802.157902.282651128לא 48Not known
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נבחרות מגורים מארעות נכנסים תיירים ד/9. m\y
וערים אזורים לפי סיור), באוניות מבקרים (ללא

TABLE IV/9.TOURISTS ARRIVING FROM SELECTED COUNTRIES OF RESIDENCE
)EXCLUDING CRUISE VISITORS), BY REGIONS AND TOWNS

197719781979197719781979
שינוי 90

90 change

Thousands Percentagesאלפים אחוזים
1979
1978

 הברית ארצות
הכל סך

262.1 257.4256.0100.0 100.0100.02U.S.A.  TOTAL

יורק ניו אזור
יורק ניו מזה:

86.3 87.6

71.8 73.0

89.4

73.8

32.9 34.0

27.4 28.4

34.9

28.8

4

3

New York Region

Thereof: New York

המזרחי האזור
מסצ'וסטס מזה:
פנסילבניה

40.7 39.5

7.9 8.2

13.9 14.6

37.7

7.9

12.7

15.5 15.3

3.0 3.2

5.3 5.7

14.7

3.1

5.0

7
0

9

Eastern Region
Thereof: Massachusetts

Pennsylvania

המרכזי האזור

אילינוי מזה:
אוהיו

44.6 42.0

13.3 13.9

8.5 7.9

41.9

14.5

7.0

17.0 16.3

5.1 5.4

3.2 3.1

16.4

5.7

2.7

6
9

 18

Mid West

Thereof: Illinois
Ohio

המערבי האזור

קליפורניה מזה:
וושינגטון

51.3 50.5

33.3 34.6

4.5 3.2

49.6
30.8

4.9

19.6 19.6

12.7 13.4

. 1.7 1.2

19.4

12.0
1.9

3
8

9

Far West

Thereof: California
Washington

הדרומי האזור
טקסס מזה:

39.2 37.8

7.8 7.4

37.4

8.1

15.0 14.7

3.0 2.9

14.6
3.2

5
4

South
Thereof: Texas

הכל סך  צרפת
פריז מזה:

109.7 113.2

23.7 23.5

117.7

25.7

100.0 100.0

22.6 20.8

100.0

21.8

7

8

FRANCE  TOTAL
Thereof: Paris

 המאוחדת הממלכה
הכל סך

לונדון מזה:

91.4 70.0

20.7 16.6

110.5

23.7

100.0 100.0

22.6 23.7

100.0

21.4

21

14

UNITED KINGDOM
TOTAL

Thereof: London

הכל סך  קנדה
מונטריאול מזה:
טורונטו

29.9 31.8

2.0 2.5

2.5 2.5

28.6

2.5

2.0

100.0 100.0

6.7 7.9

8.4 7.9

100.0

8.7

7.0

4

25

20

CANADA  TOTAL
Thereof: Montreal

Toronto

הכל סך  איטליה
רומא מזה:

38.2 30.7

2.6 2.3

37.9

5.6

100.0 100.0

6.8 7.5

100.0

14.8

1
115

ITALY  TOTAL
Thereof: Rome
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וגיל מגורים ארץ לטי נכנסים1, תיירים .ion לוח
TABLEiv/10.TOURISTS ARRIVING1, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND AGE

גיל groupAgeקבוצת
הכל סך

מגורים TotalCountryארץ of residence
01415293044456465+

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
1970414,67926,828114,12386,108142,67444,9461970
1975549,09230,222148,035120,067184,06266,7061975
1978947,39253,058219,914212,735320,02341,6621978
19791,000,09058,555234,585243,585325,143138,2221979

Percentages
1970.100.06.527.520.834.410.81970
1975100.05.527.021.933.512.11975
1977100.05.923.721.434.214.81977
1978100.05.623.222.533.814.91978

הכל סך  1979100.05.923.424.432.513.81979  Total
100.012.519.229.328.810.2Asiaאסיה

טורקיה :100.07.818.230.933.79.4Thereofמזה: Turkey
100.08.925.326.727.711.4Africaאפריקה

אפריקה דרום :100.07.226.325.328.812.4Thereofמוה: Union of South
Africa

100.05.625.025.630.813.0Europeאיוופה
סקנדינביה :100.04.027.324.930.613.2Thereofמזה: Scandinavia

המאוחדת 100.07.827.022.529.812.9Unitedהממלכה Kingdom
100.03.829.225.429.811.8Netherlandsהולנד
100.07.524.024.830.713.0Belgiumבלגיה
100.09.123.623.829.813.7Franceצרפת
100.03.516.930.236.912.5Spainספרד

100.04.315.126.738.715.2Italyאיטליה
100.04.129.423.529.713.3Switzerlandשוויץ

ר.פ. ,100.03.326.730.229.010.8Germanyגרמניה, F.R
100.03.623.325.033.411.7Austriaאוסטריה
100.02.29.924.240.723.0Rumaniaרומניה

100.03.913.923.235.223.8Greeceיוון
100.05.320.321.836.616.0Americaאמריקה

קנדה :100.04.925.721.933.114.4Thereofמזה: Canada
הברית 100.05.319.521.437.016.8Unitedארצות States

100.06.323.622.334.513.3Argentineארגנטינה
100.05.322.423.437.611.3Brazilברזיל

100.04.035.119.830.810.3Oceaniaאוקיאניה

ו ח שינוא וו ע ל 1י nש nז ו ק תה מ 

year0n previoushang e:en t cPer
197082142631970
1975310 12641975
197883613691978
1979610715221979

1 Excl. cruise visitors and tourists from Arab countires to East
Jerusalem via the Allenby birdge.

ערב מארצות ותיירים סיור כאתיות מבקרים כולל לא 1

אלנבי. גשר דרך שהניעו ירושלים למזרח
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בארץ שהות משך לפי יוצאים1, תיירים ד/וו. לוח
TABLEIV/11.TOURISTS DEPARTING1, BY DURATION OF STAY IN ISRAEL

שהות 196119651970197519781979Durationמשך of stay

ouristתיירים sT
כולל סך

מוחלטים) (מספרים
253,752 142,078397,297934,662 525,226988,172GRAND TOTAL

(absolute numbers)
הגל סך מחודש 203.908פחות 110.868312,428794.843 418.627830,396Less than one month total

ימים 0  456,283 23,28036,53666,792 51,76561,98804 days

ימים 5  945,689 26,52280,137315,243 137,815316,56659 days

ימים 10 1966,001 39,237123,000299,598 150,299332,9981019 days
ימים 20  2935,935 21,82972,755113,210 78,748118,8442029 days

הכל סך ומעלה 49.694חודש 31.04484,835137.667 106,539153,327One month or moretotal

חודש 28,094ו 18,45751,44872,804 56,91081,1071 month

חודשים 28,919 4,87915,00320,024 16,21821,5632 months
חודשים 33,208 2,0525,68610,587 8,89012,2513 months

חודשים 41,696 1,2962,7036,460 4,5087,0784 months
חודשים 51,229 7922,1386,426 3,8435,5625 months

חודשים 6  82,211 1,4003,2469,121 6,3909,85368 months
חודשים 9  111,227 9762,0446,003 4,3585,4609 11 months

2,568שנה 9082,1324,472 3,6576,5791 year
ומעלה 542שנתיים 2844351,770 1,7653,8742 years or more

ידוע 150לא 166342,152 604.452Not known

כולל 100.0סך 100.0100.0100.0 100.0100.0GRAND TOTAL
(percentages)

הכל סך מחודש פחות
ימים 0  4

80.4 78.1
22.2 16.4

78.7
9.2

85.0 79.7
7.1 9.9

84.4
6.3

Less than one month total
04 days

ימים 5  918.0 18.720.233.7 26.232.259

ימים 10 1926.0 27.631.032.1 28.633.81019 days

ימים 20  2914.2 15.418.312.1 15.012.12029 days

הכל סך ומעלה 19.6חודש 21.921.314.8 20.315.6One month or more total
חודש 11.1ו 13.013.07.8 10.98.21 month

חודשים 23.5 3.43.82.2 3.12.22 months
חודשים 31.2 1.51.41.1 1.71.23 months
חודשים 40.7 0.90.70.7 0.90.74 months

חודשים 50.5 0.60.50.7 0.70.65 months
חודשים 6_80.9 1.00.81 0 1.21.068 months
חודשים 9  110.6 0.70.50.6 0.80.69 11 months

0.8שנה 0.60.50.5 0.70.7I year
ומעלה 0.2שנתיים 0.20.10.2 0.30.42 years or more

(ימים) aשהות y (Days)St
השהות 14חציון 151612 1313Median stay

ממוצעת: Averageשהות stay:

מחודש 10פחות 111312 1212Less than one month

חודשים מ3 1915פחות 1716Less than 3 months
משנה 22פחות 252522 2622Less than one year

1 See note1toTableIV/ 10.
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בישראל ושהות גיל מגורים, ארץ לפי יוצאים, תיירים ד/12. לוח
TABLEIV/12.TOURISTS DEPARTING, BY COUNTRY OF RESIDENCE, AGE AND STAY

IN ISRAEL

ממוצעת' rnnw
ninn;Averageחציוןתיירים

וגיל מגורים TouristsMedianארץ stay
stay1Country of residence

and gpg
1979197419751978197919781979

Daysימיםאלפים
rhousands

כולל 988.213סך 14121324 11GRAND TOTAL
הכל 33.412אסיהסך 15141837 24Asia  total
טורקיה 4.614מזה: 13161726 37Thereof: Turkey
14אירן 171322Iran

הכל סך  34.211אפריקה 13121322 24Africa total
:Thereofמזה:

אפריקה 21.710דרום 1011918 21Union of South Afirca

הכל סך  550.014אירוסה 14131322 20Europe total
סקנדינביה 34.713מזה: 13131325 23Thereof: Scandinavia

המאוחדת 103.714הממלכה 14131325 23United Kingdom
39.114הולנד 14141323 25Netherlands
18.714בלגיה 14121322 22Belgium

126.319צרפת 18132025 20France
9.08ספרד 107613 15Spain

34.17איטליה 77514 12Italy
29.313שוויץ 14131324 26Switzerland

95.414גרמניה 14131319 16Germany
14.611אוסטריה 129920 15Austria
3.439רומניה 36402841 48Rumania

7.710'יי! 811820 14Greece

הכל סך 349.912אמריקה 121224 22America total
קנדה 30.413מזה: 14131430 29Thereof: Canada

279.012ארה"ב 12111223 21U.S.A.
11.318ארגנטינה 21261838 39Argentine

5.89ברזיל 1911530 24Brazil

15.314אוקיאניה 15131338 30Oceania

jtit 5.5Xלא XXXX XNot known

014 יל 56.019ג 18171927 29Age0  14
הכל 1529225.020סך 22192039 401529  total

151955.728 31242742 441519
202491.924 25212045 482024
252977.414 14131330 292529
3044215.811 1191219 173044
4564318.312 12101117 154564

65+140.214 14121220 1965 +

1 Tourists who stayed less than one year in Israel. בישראל. משנה פחות ששהו תיירים 1
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נוסעים סקר
הנפשות מספר דת, לפי באויר, בדרך יוצאים תיירים  ד/13. לוח
ארצות ולפי הביקור של עיקרית ומטרה משפחתית בקבוצה

מאורגנים בטיולים והשתתפות בארץ הביקור ,מספר נבחרות מגורים

1979II IX
משפחתית בקבוצה נפשות מספר

ת .ReligionNoד of persons in family group

4
נפשות23לאיהודיםתיירים

הכל1 ודיםסך ויותרנפשותנפשותבודדיםיה

Tourists  total'JewsNonTravel234 or
Jewslingpersonspersonsmore

alonepersons

אחוזיכאלפים
Thousands

הכל 663.91004352453312סך 10

נבחרות מגורים ארצות
10.3100845733אוסטריה

27.8100855330איטליה

14.8100484947בלגיה

ר.פ. 66.31008750339גרמניה 8

אפריקה 13.7100692941דרום

28.81006954הולנד

המאוחדת 71.41004152493120הממלכה

27.810078472726סקנדינביה

87.610059393928vצרפת 17 16.

17.610077553213שוויץ

"ב 175.51006531413911ארה 9

21.51007028393117קנדה

הארצות 100.81003660443216יתר 8

בארץ הביקור מספר
ראשון 390.81003164423214ביקור 12

חוזר 260.51006233493110ביקור 10

מאורגנים בטיולים השתתפות
309.31003858403612השתתפו 12

השתתפו 354.61004845492812לא 11

ידוע. לא fnxj הביקור ומספר הביקור של עיקרית מטרה דת, כולל:
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PASSENGER SURVEY

TABLEIV/13.TOURISTS DEPARTING BY AIR, BY RELIGION, NUMBER OF
PERSONS IN FAMILY GROUP AND MAIN PURPOSE OF VISIT, AND BY SELECTED
COUNTRIES OF RESIDENCE, NUMBER OF VISIT TO ISRAEL AND PARTICIPATION

IN ORGANIZED TOURS

Participation in organized tours
Participated
Did not participate

58

30

13

32

17

10

1979II IX

הביקור של עיקרית Mainמטרה purpose of visi

צליינות,שליחות,
ביקור
נופש,קרובים ריפוי,תיור,

כןספורטוידידים,ומטרהלימודים, ליווי
אפשרותדתיתעסקיס,עבודה משפחה,ומחנותבדיקת
אחרנתרהשתקעותאחרתכנסיםבישראל כמעבר.
Mission,Business,Pilgrimage,VisitingTouring,Medical,
study orconventionotherrelatives andholiday,accompanying
work inreligiousfriends,sport andfamily
Israelpurposeinvestigationyouth campsmember

of settlementin transit,
possibilitiesother

Percentages

7 91424423TOTAL

Selected countries of residence
23756Austria
1268Italy
122838Belgium

11 12131051Germany, F.R.
154638Union of South Africa
242737Netherlands

. 6 16 .112242United Kingdom

2081453Scandinavia
143739Franceר

3346Switzerland

. 6 4.1123492U.S.A.
2222545Canada

7 81730334Other countries

dumber of visit to Israel
5 91813522First visit

812738303Further visit

5

11

5

11

1 Incl.: religion, main purpose of visit and number of visit to Israel not known.
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התיירים של בישראל הממוצעת השהות ד/14. לוח
נבחרים יישובים לפי האוויר, בדרך שיצאו

TABLEiv/14.AVERAGE STAY IN ISRAEL OF TOURISTS DEPARTING BY AIR, BY
SELECTED LOCALITIES

II IX 1979

ביישוב לילות
לפחות שלנו בממוצעתיירים הכללילות מסך נ9
ביישוב' אחד ביישובלילה בישראללתייר הלילות

Touristיישובים who spentAverage nightsNightsinSelected
atנבחרים least oneper touristlocality as 9b oflocalities

night in locality 'in localitytotal nights
in Israel

הכלאלפים מסך 90
Thousands90 of total

הכל 614.2X21.0100.0TOTALסך
429.069.97.123.5Jerusalemירושלים

יפו אביב 328.953.55.914.9Telתל AvivYafo
138.822.63.63.9Haifaחיפה
159.826.06.27.6Elatאילת
123.920.22.52.4Tiberiasטבריה
93.315.28.56.1Netanyaנתניה

המלוו ים 94.315.32.82.0Deadשפת Sea Shore
31.75.27.91.9Herzeliyyaהרצליה
137.522.424.025.4Qibbuzimקיבוצים

145.123.67.38.2Otherאחר
מוחזקים 22.93.74.80.8Administeredשטחים

Territories
ידוע 32.05.213.03.2Notלא known

1 Excluding nights spent in Israel not known. ידוע, לא בישראל הלילות מספר כולל אינו 1

בישראל, הביקור מספר לפי האויר, בדרך יוצאים תיירים ד/15. לוח
נבחרות מגורים ארצות ולפי לתייר, ממוצעת שהות

TABLEiv/15.TOURISTS DEPARTING BY AIR, BY NUMBER OF VISIT TO ISRAEL,
AVERAGE STAY PER TOURIST AND BY SELECTED COUNTRY OF RESIDENCE

IIIX 1979

הב בארץמספר ממוצעתקור שהות
Number of visit to Israel(לילות) לתייר

הכליארצות Averageסך stay
ראשוןTotal1מגורים חוורביקור perביקור touristof residence

First visitFurther visit(nights)

Percentagesאחוזים

הכל 100594021TOTALסך
10018Austriaאוסטריה
1007211Italyאיטליה 1006117Belgiumבלגיה

פ. ר. 100683218Germanyגרמניה F.R.
א5דיקה 10018Unionדרום of South Africa

10019Netherlandsהולנד המאוחדת 100574327Unitedהממלכה Kingdom 1007222Scandinaviaסקנדינביה
100465421Franceצרפת
1006022Switzerlandשוויץ
.100584119U.S.Aארה"ב
1006226Canadaקנדה

הארצות 100663226Otherיתר countries

1 Incl. number of visit to Israel not known. ידוע לא בארץ הביקור מספר כולל
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וקליטה עלייה ה', כדק
עולים

של לרקע המתייחסים נושאים החקירה נושאי
בחו"ל, יהודי חינוך כגון: העלייה, לפני העולים
ומגע בארץ, קודמים ביקורים בחו"ל, תעסוקה
הרצון ושביעות בארץ הקליטה רשויות עם ראשק

הראשון. בביקור רק נחקרים  מהם
מתייחסים הביקורים ככל החוזרים הנושאים
בדיור, קליטה כגון: בארץ, הקליטה לתחומי
והקליטה העברית השפה בידיעת בעבודה,
של מצבו נחקר מהתחומים אחד בכל החברתית.
תגובתו וכן המסוים חקירה בשלב העולה
רצון (שביעות למצבו העולה של הסובייקטיבית

וכו').

מדגם לפי שוטף באופן נערך הסקר המדגם.
איש כ110 החודשי המדגם כלל בתחילה חורשי.
לישראל שהגיעו ומעלה 18 בני אוכלוסיית מתוך
החל בכות. עולה או עולה אשרת עם חודש באותו
איש, כ5 החודשי למדגם נוספו ,1971 בספטמבר
חודשיים בתוך שהשתקעו התיירים את המייצגים
,1975 בינואר החל בכוח. כעולים כניסתם מאז
עד 18 בגיל שהיו אנשים רק לסקור הוחלט כאשר
או בקיבוצים גרים אינם ואשר ארצה בואם בעת 70
ספטמבר מאז ל120. המדגם הוגדל במושבים,
יש בלבד. איש לב100 הכולל המדגם הוקטן 1976
של בהגדרה שחלו אלה בשינויים להתחשב
בשנים הנתונים בהשוואת הסקר אוכלוסיית
הקודמות. השנים לעומת ו1975/76 1974/75

למקרי (פרט כ0י80909 בין נע ההיענות אחוז
ההיענות אי נובעת המקרים כשברוב וירידה), מוות

העולה. כתובת באיתור מקשיים
מס' מיוחד פרסום ראה האומדנים עריכת דרך על
השנים שלוש  ותשל"ד תשל"ג "עולי :606

בישראל". הראשונות
לעולים מתייחסים כאן המובאים הנתונים
(1977/78) )ותשל"ח 1972/73) תשל"ג בין שהגיעו
שנים ושלוש שנה העולים מצב את מציגים והם
בתחומים קליטתם תהליך ואת ארצה עלייתם לאחר

שתים.

מחו"ל סטודנטים קליטת סקר
הופיעו מחו"ל סטודנטים קליטת מסקר נתונים
מס' לישראל" סטטיסטי ב"שנתון לאחרונה

.147145 עמ' ,197627

ומקורות הגדרות
תנועות ד' בפרק הגדרה ראה  עולים סוג

הגירה.
אליו מופנה שהעולה היישוב ראשונה: הפניה
ביטחון ואין ארצה, עלייתו עם למגורים, לראשונה

זה. ביישוב לגור ימשיך שהעולה
מרכז כגון ארעי, מגורים מקום מעבר: מסגרת

קליטה.
או לעולים מעמדם ששינו התיירים על נתונים
הנפתיות הלשכות מן מתקבלים בכוח לעולים

הפנים. משרד של ולמרשם לעלייה

ואומדן חישוב שיטות
מחושב העולים של הגיל 1974 בשנת התל ■

(יום, העלייה ותאריך הלידה תאריך מתוך בדיוק
ביום לעולה שמלאו השנים מספר לפי שנה) חודש,
ההפרש מתוך הגגל חושב 1973 עד לישראל. עלייתו
להתחשב מבלי העלייה לשנת הלידה שנת שבין
העלייה. ובחודש ביום לא ואף הלידה ובחודש ביום
העולים, את המנדט, לגביתקופת כולל, ה/1 לוח
לפי בארץ שנשארו התיירים ואת המעפילים את
שלטונות ידי על נרשמו אם בין לארץ, כניסתם שנת
נכללו המשתקעים התיירים לאו. אם ובין המנדט

כמשתקעים. נרשמו שבה בשנה

עולים קליטת סקר
הלשכה ע"י 1969 בנובמבר החל נערך הסקר
לקליטת המשרד בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית
בשיתוף נערך הסקר 1972 אוגוסט עד העלייה.
1975 באפריל והחל שימושי, חברתי למחקר המכון
הסוכנות של ולקליטה לעלייה המחלקה בשיתוף גם

לא"י. היהודית
קליטת תהליך אחרי לעקוב הסקר מטרת

בארץ. לשהותם הראשונה בתקופה העולים
לחמישה תחילה תוכנן העולים אחרי המעקב
הראשונות השנים 3 במשך העולה אצל ניקורים
מיוחד. שאלון הוכן ביקור ולכל בארץ לשהותו

לשניים הביקורים מספר צומצם 1975 מתחילת
העלייה. לאחר שנים ושלוש שנה בלבד:

מברה"מ ולעולים (1969/70) "ל תש לעולי
גם נערך בסקר שהשתתפו (1973/74) בתשל"ד
שנים 5 העולים של מצבם את הסוקר נוסף שלכ

עלייתם. אחרי
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נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

שלוש תשל"גתשל"ד עולי  עולים קליטת סקר 606 א חלק 19481972 לישראל העלייה 416
בישראל. הראשונות השנים בי חלק 19481972 לישראל העלייה 489

1978 לישראל העלייה 632 שהתחילו סטודנטים  מחו"ל סטודנטים קליטת סקר 516
לאחר שנים ושלוש שנה וקנדה הברית ארצות עולי 637 חמישי. ראיון  בתש"ל לימודיהם

לתשל"ד) תש"ל בין (עלו העלייה עד בתשל"ג שהגיעו עולים  עולים קליטת סקר 571
1979 לישראל העלייה 642 העלייה לאחר שנה  תשל"ה
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IMMIGRANTS עולים

(יהודים) בכוח ועולים עולים  ה/ו. לוח
TABLEV/l.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS (Jews)

ועולים בכוחעולים
Immigrants and potential immigrants

עוליםשנהשיעור'עוליםשנהשיעוריעוליםשנה
YearImmiRate'YearImmiRate1Yearהכל aבכוח2עולים2סך 

grantsgrantsTotalImmigarnts2Potentialr OS

immigrants2

המדינה קום Beforeלפני establishment of the Stateקום Sinceמאז establishment of the Stale המדינה

18825570,00(
191419481,674,674 1,551,617Jנ 23,057

1979
1919'482,857193445,267177M948101,819101,81922?

14 V 19481949239,576239,57626t
193566,4722061950170,215170,215Mi

19191,80632
1951175,129175,12913;

193629,59580195224,36924,3691

19208,223135195311,32611 ,326i
193710,62927195418,37018,370n

195537,47837,478
19218,294115

193814,67536195656,23456,2343:
19228,685104195771,22471,2244

193931,19572195827,08227,0821:
יו19238,17591195923,89523,895

194010,64323196024,51024,5101:

192413,892146
י196147,63847,6382

19414,59210196261,32861,3283C

192534,386285196364,36464,3643C

19424,2069196454,71654,7162:
192613,85593196530,73630,73614

194310,06320
19273,03420196615,73015,730

196714,32714,327
194415,55230196820,54420,544a

19282,17814
196937,80424,61813,18615

19295,24934194515,259285197036,75021,24015,51014

197141,93026,13815,79216

19304,94430194618,76032197255,88843,37212,5162
197354,88644,9549,9322C

19314,07524197431,97924,2237,75611

194722,09836197520,02813,3446,684

ל193212,55369197619,75412,0167,738

14817,165 173197721,42912,5038,926

193337,3371774 V48197826,39416,4399,9558

197937,22222,16015,06212

7 Number of immigrants and touirsts settlingper 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 See Introduction.
5 Since 1970 incl. nonJews and excl. immigrating citizens.

חושבים ל1.000 המשתקעיס והתיירים העולים מספר 1

תיירים כולל 2 הממוצעת. האוכלוסייה של יהודיים
V 1948 מאז 3 בכוח. לעולים או לעולים מעמרס ששינו
לאיהודיס כולל ב1970 החל 5 מבוא. ראה 4 .15

עולים. אזרחים כולל ולא
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בכוח1 ועולים ה/2.עולים לוח
(יהודים) לידה ויבשת עלייה תקופת לטי

TABLE V/2.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS', BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND CONTINENT OF BIRTH (Jews)

Absolute numbers מוחלטים הכלמספרים מסך 909cf of total
עלייה nDyn

Period
of immigration

הכל סך
Total

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

אירופה
אמריקה
Europe

ידוע לא
Not

אסיה
אפריקה
Asia

אירופה
אמריקה
Europe

AmericaknownAfricaAmerica

191914V1948452,15840,7764,033385,06622,28310.489.6
2194819791,674,676350,344420,316883,42420,59246.653.4
1194S 19681.290.610310.253381.715578.83919,80354.545.5

^9691979384.06640.09138.601304.58578920.579.5
1948101,8194,7398,19277,03211,85614.485.6 1949239,57671,65239,215123,3855,32447.352.7 1950170,21557,77225,63985,1121,69249.550.5
1951175,129103,54120,23651,09525770.829.2
195224,3696,99210,1327,242370.329.7 195311,3263,1154,9953,2021371.728.3
195418,3703,47312,3432,5381686.213.8
195537,4781,58332,6463,243691.38.7 195656,2343,18245,1387,911386.014.0 195771,2245,22324,41340,98460442.058.0
195827,0828,0394,06414,977244.755.3 195923,8953,6224,41415,855433.766.3 196024,5101,8905,34017,274629.570.5

47.152.9ר196147,6384,25318,16325,215
196261,3285,41542,03613,874377.422.6 196364,3645,07338,83420,453468.231.8
196454,7165,15817,63831,92041.658.4

196530,7365,3518,91516,47046.453.6 196615,7303,2633,3879,08042.357.7 196714,3272,0896,7585,48061.838.2
196820,5444,8289,2176,496368.431.6

'196937,8047,3769,18721 ,05918244.056.0
4 197036,7507,2516,44422,95210337.262.8
197141,9306,1514,30631,471224.675.4 197255,8883,4814,21148,1702613.686.4 197354.8862,2563,62248,9981010.589. 5 197431,9811,3001,88528,792410.090.0

197520,0281,0411,44917,533512.487.6
197619,7541,2771,45417,020313.886.2 197721,4291,0272,21918,176715.184.9 197826,3941,7361,68322,85412113.087.0 197937,2227,1952,14127,56032625.374.7

1Seenote2toTable V/l. 2As from 15V 1948. 3 As .15 V 1948 מאז
from 1969, incl. potential immigrants. 4 See note * to Table 4 הערה ראה 4

V/l.

2 ה/1. ללוח 2 הערה ראה 1

בכוח. עולים כולל ב1969 החל 3

ה/1. ללוח
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לידה וארץ אחרונה מגורים ארץ לפי בכוח, ועולים עולים  ה/3. לוח
TABLEV/3.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY LAST COUNTRY OF

RESIDENCE AND COUNTRY OF BIRTH
1979

אחרונה מגורים לידהiארץ ^רץ
Last country of residence5irthCountry of

עוליםעולים
וא^ הכליבשת הכלבכוחעוליםסך Continentבכוחעוליםסך and country

TotalImmiPotentialTotal11וחוחPotential
grantsimmigrantsimmi

.g rantsgrants

כולל 37,22222,16015,06237,22222,16015,062GRANDסך TOTAL

הכל סך  79446.1437.1959836.212Asia*7,0אסיה  total
5,8534625.391Iranאירן

ופקיסטן 2181764223017852Indiaהודו and Pakistan

824184640Turkeyתורכיה

הארצות 6,8697686,101288159129Otherיתר countries

הבל סך  1.3402321,1082.1415511,590Africaאפריקה  total

אפריקה 9783794188429855Southדרום Africa

הארצות 3621951671,257522735Otherיתר countries

הכל סך  19.7322.67222.48219.7312.751Europe'22.404אירופה  total
.17,61417,5872717,79017.650140USSRברה"מ

ואוסטריה 191959630098202Germanyגרמניה and Austria
המאוחדת 1,058124934989107882Unitedהממלכה Kingdom

2035814518857131Netherlandsהולנד

157291281171998Belgiumבלגיה

1,6486181,030835296539Franceצרפת

1274483983068Italyאיטליה

הארצות 1,4061,1772292,1651,474691Otherיתר countries

 ואוקיאניה 6.0241.0484.9765.0787284.350Americaאמריקה and Oceania  total
הכל סך
3234527829027263Canadaקנדה

.2,9502982,6522,4522162,236U.S.Aארה"ב

8778078g70Mexicoמקסיקו

2455419119724173Brazilברזיל

31814417426094166Uruguayאורוגואי
1,5773761,2011,3622701,092Argentineארגנטינה

וניוזילנד 2163318315122129Australiaאוסטרליה and New Zealand
הארצות 3089121728867221Otherיתר countires

ידוע 367204163326167159Notלא known
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נלין, לפי ומעלה, 15 בני בכוח ועולים עולים ה/4. לוח
וגיל משפחתי מצב

TABLEV/4.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS AGED 15 AND OVER, BY
SEX, MARITAL STATUS AND AGE

1979
FemalesנקבותMalesזכרים

הכל1גיל הכל1אלמןגרושנשוירווקסך Ageאלמנהגרושהנשואהרווקהסך Total1SingleMarriedDivorcedWidowTotal1SingleMarriedDivorcedWidow

הכל סך
מוחלטים מספרים
7,979 4,036 12,78435836115,6433,889

umber
8,429

ut e n
828

Ab so
2,093TOTAL 15191,7681,71841111,8141,5651946215 19 20241,6051,162424102,4141,3081,0024732024

25291,7476531,0443432,0795481,35911582529
30341,4852571,1665361,6441901,2551402630  34
3539865797453528686467593223539 404483447732514838466341044040 44 4549683326073497652855689734549 5054646175892810948226618914950 54 55596541858632161,104287497121655 59
6064606165282633938275432931760 64 65+1,891

n jv

37
וים

1,517542772,23163801451,23765 +
הכל 100.031.762.72.82.8100.025.5סך

s

55.4
:ntag e

5.4
Per c

13.7TOTAL 1519100.098.72.30.00.0100.088.611.00.30.11519 2029100.054.544.11.30.1100.042.353.83.70.22029 3044100.012.183.24.40.3100.09.178.010.22.73044 4564100.03.289.54.62.7100.02.968.87.620.74564
65+100.02.080.52.914.6100.02.937.32.157.765 +

ל< משפחתי מצב ידוע.כולל

ומין גיל לפי נבחרות, מגורים מארצות בכוח ועולים עולים ה/5. לוח
TABLEV/5.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS FROM SELECTED

COUNTRIES OF RESIDENCE, BY AGE AND SEX
1979

"ב.U.S.S.Rברה"מ FranceצרפתArgentineארגנטינה.U.S.Aארה
זכריםגיל זכריםמזה: זכריםמזה: זכריםמזה: מזה: Ageהכל הכל:Thereofסך הכל:Thereofסך הכל:Thereofסך :Thereofסך

TotalmalesTotalmalesTotalmalesTotalmales
הכל סך
TOTAL

17,6148,1672,9501,3531,5777621,648750

04,637862239127126708945 59,5868191648399518952 1014,1605781345594539952 1519,1946381816419999318145 2024,12343266827920896351127 2529,6027554832401397517276 3034,6628262461201104810851 35397963911498069346835
4044948459854762295733
4549766355753262244924 5054927365591765283618 55591,026351983765293414 60648643271124867244720
65+2,3101,00824912020710012357 ידוע 1318452g1לא

Not known
חציוני 31.530.025.826.327.125.723.223.1גיל
Median age
ממוצע 34.732.830.430.133.231.928.427.0גיל
Mean age
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מגורים ויבשת גיל לפי בכוח, ועולים עולימ ה/6. לוח
TABLE V/6.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY AGE AND

CONTINENT OF RESIDENCE

1979

הכל עולינTotalך :Thereofמזה: immigrants {

אמריקהאסיהאמריקהאסיה
גיל הכל1קבוצת הכל1ואוקיאניהאירופהאפריקהסך ואוקיאניהאירופהאפריקהסך
Age groupTotal1Asia

Africa
EuropeAmerica

and
Total1Asia

Africa
EuropeAmerica

and
OceaniaOceania

מוימספר Absoluteלטיסים numbers

הכל 37,2228,42722,4046,02422,160l,04Sסך 19,732 1,17*

TOTAL
043,1076681,9434721,94887 1,773 80

592,9147251,8253351,82251 1,685 76

10142,6008981,3673161,41552 1,264 93

15193,5821,1931,7656091,56775 1,354 133

20244,0198861,9201,1811,588145 1,333 102

25293,8267542,2378032,05882 1,888 73

30343,1295872,0534631,98354 1,860 63

35391,73344998628297742 887 43

40441,6723691,0912011,09637 1,019 36

45^491,44833393017991732 851 31

50541,5943541,0651671,10044 1,000 52

55591,7583371,2081981,24042 1,136 56

60641,5442431,0792081,09348 974 62

65691,7572291,2812411,35993 1,175 86

70741,15614582118391176 764 65

75+1,21023780416295684 747 1 19

Not Known ידוע 173202924130422לא 6

Median age חציוני 28.124.130.325.631.732.8גיל 31.5 32.2

Mean age ממוצע 32.629.234.430.935.439.1גיל 35.0 38.6

םאחוז Percentagesי
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0 100.0

TOTAL
01423.327.322.918.723.518.2 23.9 21.3

15199.714.17.910.17.17.2 6.9 11.4

202921.219.518.633.116.521.8 16.3 14.9

304417.616.718.415.818512.7 19.1 12.1

45548.28.18.95.79.27.3 9.4 7.1

55648.96.910.36.810.68.6 10.7 10.1

65747.94.69.47.110.316.2 9.8 12.9

75+3.22.83.62.74.38.0 3.8 10.2

1 Incl. continent of residence not known.
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משפחה גודל במשפחה, מעמד לנ£י בכוח, ועולים עולים  ה/7. לוח
מגורים ויבשת

TABLEV/7.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY STATUS IN FAMILY,
SIZE OF FAMILY AND CONTINENT OF RESIDENCE

1979

אמריקהאמריקה
ואוקיאניהאסיהואוקיאניהאסיה

במשפחה הכלימעמד AmericaStatusאפריקהAmericaאירופהאפריקהסך in family and
משפחה Total'AsiaEuropeandAsiaEuropeandsizeוגודל of family

AfricaOceaniaAfricaOceania

Absoluteמוחלטיםמספרים numbersאחוזיםPercentages
הכל 7,2228,427)סך :22,4066,024100.0100.0100.0TOTAL

משפחות 8,7661,7025,9311.07820.226.517.9Familyראשי heads
19,0243,86712,7742,16045.957.035.9Accompanyingנלויס persons

9.4322,8583,7012,78633.916.546.2Arrivedבודדיס alone

הכל סך 8,7661,7025,9311,078100.0100.0100.0FAMILIESTOTALמשפחות

במשפחה Personsנפשות in family
נפשות 23,6736852,37259140.240.054.82 persons
נפשות 32,2673741,69118422.028.517.13 persons
נפשות 41,7003671,15416921.619.515.74 persons
נפשות 56951894218511.17.17.95 persons

ויותר נפשות 643187293495.14.94.56 persons and more

נפשות Aממוצע ve rage persons per
familyבמשפחה
בודדים 2.01.82.31.6XXXIncludingכולל arirved alone

בודדים כולל 3.23.33.13.0XXXExcludingלא arrivedalone

Incl. continent of residence not known. ידועה. לא מגורים יבשת כולל 1

מין, לפי ומעלה, 15 בני בכוח ועולים עולים  ה/8. לוח
במשפחה ומעמד משפחתי מצב

TABLEV/8.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS AGED 15 AND OVER, BY
SEX, MARITAL STATUS AND STATUS IN FAMILY

1979

במשפחה הכלימעמד סך
Total'

רווקים
Single

נשואים
Marired

גרושים
Divorced

אלמנים
Widowed

Status in family

Malesזכרים

הכל סך
משפחה ראשי

נלוים
בודדים

4,036 12,785
122 7,196

1,338 1,597
2,576 3,992

7,979
6,950

150
879

358
52
42
264

360
59
61
240

TOTAL
Family heads
Accompanying persons
Arrived alone

Femalesנקבות
הכל סך
משפחה ראשי

נלוים
בודדים

3,889 15,643
104 1,457

1,387 9,118
2,398 5,068

8,429
449

6,979
951

828
436
76

316

2,093
338
550

1,205

TOTAL
Family heads
Accompanying persons
Arrived alone

1 Incl. marital status not known. ידוע. לא משפחתי מצנ כולל 1
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הראשונה ההפנייה ונפת מחוז לפי בכוח, ועולים עולים ה/9. לוח
TABLEV/9.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY DISTRICT AND SUB

DISTRICT OF FIRST REFERRAL

1979

First referral ראשונה Percentagesהפנייה אחוזים

ונפה Districtעוליםעוליםמחוז and subdistrici
בכוחעוליםבכוחעוליס

הכל הכל1Potentialוחתז1סך ImmiPotentialסך
TotalgrantsimmiTotalgrantsimmi

grantsgrants

כולל 3742212,16015,062100.0סך 100.0100.0GRAND TOTAL

הכל סך ירושלים 4.6671.5753,0927.5מחוז 13.221.3Jerusalem District  total

הכל סך  הצפון 4.9183.9071.01118.8מחת 13.86.9Northern District  total
11945740.2צפת 0.30.5Zefat

7085941142.9כנרת 2.00.8Kinneret

1,5271,1753525.6עפולה 4.32.4Afula
1,0429211214.4נצרת 2.90.8Nazareth

1,5221,1723505.6עכו 4.32.4Akko

הכל סך חיפה 3.9512.97098114.2מחוז 11.26.8Haifa District total
2,2551,5317247.3חיפה 6.45.0Haifa

1,6961,4392576.9חדרה 4.81.8Hadera

הכל סך  המרכז 7.2394.1073.13219.7מחת 20.421.6Central District  total
1,9589999594.8השרק 5.56.6Sharon

תקוה 1,7295811,1482.8פחח 4.97.9Pet ah Tiqwa
1,7181,3893296.6רמלה 4.82.3Ramla

1,8341,1386965.5רדוובות 5.24.8Rehovot

הכל סך אביב ו1ל 6.8402.3424.49811.2מחוז 19.430.9Tel Aviv District total

אביב 3,2519642,2874.6תל 9.215.7Tel Aviv

גן 1,3695797902.8רמת 3.95.4Ramat Gan

2,2207991,4213.8חולץ 6.39.8Holon

הכל סך הדרום 7.7985.9761.82228.6מחת 22.012.5Southern District  total

4,2623,34791516.0אשקלון 12.06.3Ashqelon
שבע 3,4652,60286312.5באר 9.85.9Beer Sheva

7127440.1אילת 0.20.3Elat

ידוע 1.8091.283526Xלא XXVo/ known
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יד משלח מין, לפי ומעלה, 15 בני בכוח ועולים עולים ה/10. לוח
מגורים ויבשת בחו"ל

1979

הכל הכלנקבותזכריםסך נקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

יד משלח

מוחלטים אחוזיםמספרים
Absolute numbersPercentages

כולל 028,40215,628ך 12,774100.0100.0100.0
יד משלח 7.0248.244/בעלי 8.78161.669.255.2
יד משלח 10.6006,698ללא 3.90238.430.844.8

מסומן 777686לא 91XXX

הכל סך יד משלח 17,0248,244כעלי 8,781100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 3.7201.551בעלי 2,16925.629.021.9
החיים במדעי אקדמאים 7645עובדים 310.50.40.6
הטבע במדעי אקדמאים 15564עובדים 911.11.20.9

ואדריכלים 1,625439מהנדסים 1,18611.215.96.2
שיניים ומרפאי שיניים רופאי 774361רופאים, 4135.35.55.1

וטרינרים 15587רוקחים. 68\.\0.91.2
10231משפטנים 710.71.00.5

החברה במדעי אקדמאים 576361עובדים 2154.02.95.1
הדוח במדעי אקדמאים 11898עובדים 200.80.31.4
גבוהה להשכלה במוסדות 10048מורים 520.70.70.7
לחינוך כמוסדות ומנהלים 3917מורים 220.30.30.2

ועליסודי עלתיגוני

אחרים, חופשיים מקצועות 3.6532.368בעלי 1.28525.117.233.5
ודומיהם טכניים

הביניים חטיבת עד מגן ומנהלים 1,249Iמורים ,003 2468.63.314.1

ותמחירנים חשבון 6919רואי 500.50.70.3
דת 37עובדי 370.30.5

ועיתונאים מלחינים. אמנים, 629281סופרים, 3484.34.74.0
ודומיהם מבחן, קציני סוציאליים, 10776עובדים 310.70.41.1

קדםרפואיים במקצועות ועובדים 773694אחיות 795.31.19.8
הטבע מדעי 9678טכנאי 180.70.21.1

והנדסאים הנדסה 367112טכנאי 2552.53.31.6

ומתכנתים מערכות 7134מנתחי 37050.50.5

אחרים חופשיים מקצועות 25571בעלי 1841.72.51.0

וסקירים 1.9551,444מנהלים 51113.46.820.4
15739מנהלים 118\.\1.60.6
1,7981פקידים ,405 39312.35.219.8

הבנים סוכנים מכירומ, 1.138317עובדי 8217.811.04.5
שירותים 670450עובדי 2204.63.06.4

בחקלאות 8210עובדים 720.61.00.1
במחצבים. בחעשיה, מקצועיים 2.965753עובדים 2.21220.429.610.6

ותחבורה בבנייה
מקצועיים בלתי 364184עובדים 1802.52.42.6

ידוע 2,4781.167לא 1.311XXX

ידועה. בלתי מגורים יבשת בולל ו

IMMIGRATION AND ABSORPTION 140



TABLE V/10.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, AGED 15 AND OVER,
BY SEX, OCCUPATION ABROAD AND CONTINENT OF RESIDENCE

1979

עוליםמזה:
הכל :TotalnmigrantsThereofסך ii

מזה:אוקיאניהאסיה
הכל1 הכליAmericaאירופהאפריקהסך Occupationאירופהסך
Total1AsiaEuropeandTotal1Thereof:

AfricaOceaniaEurope

מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

28,4026,10817,2284,87116,82914,978GRAND TOTAL
17.0242,97911.1902,74310.7449,918Occupation stated
10.6002.6985,8631.9695,8784.951So occupation

777431175159207109Not speciifed

17,0242,97911,1902,74310,7449,918OCCUPATION STATED  TOTAL

3,7202682,9524812.8432,777Scientiifc and academic workers
76647234443Academic workers in life sciences
155811136106102Academic workers in sciences

1,625841,4311011,4081,395Engineers and architects
77465575129538516Medical doctors, dentists and dental

assistants
1553695228681Pharmacists and veterinarians
1021757284641Juirsts
5762846778454445Academic social sciences workers
1181576276867Academic workers in humanities
100366316661Teachers in higher education institutions
3962762726Teachers and principals in secondary and

postsecondary institutions

3.653.?222.4908332.3292,203Other professional. technical and related
workers

1,249106733406676622Teachers and principals in kindergartens,
primary and intermediate schools

692723191815Auditors and cost accountants
377111984Workers in religion
62935453139434411Authors, artists, composers and journalists
10762378136Social workers. probation officers and

related workers
7736261596554540Nurses andparamedical workers
96157647570Physical sciences technicians

3673531814315310Engineering technicians and practical
engineers

71537283733System analysts and computer
programmers

2552320130199192Professionals and technical workers

1.9554651.1962731,024924Managers and clerical workers
1574382305851Managers

1,7984221,114243966873Oerical workers
1,138412533178520442Sales workers
6707653950521501Service workers
822921313516Agricultural workers

2.9653402.4591582.4992.374Skilled workers in industry, mining, building
and transport

3643431712327315Unskilled workers
2,4781.033683727646366Not known

1 Incl. continent of residence not known.
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לידה ויבשת אשרה סוג לפי בכוח, ועולים עולים ה/11. לוח
TABLEV/ll.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY TYPE OF VISA AND

CONTINENT OF BIRTH

n .f 11r\ _
3 .2a ?_

הכל סך
Total

MS
£>o Z
£S 2

r c a
a.c wt|II

n5 .22

H~
j c ■S

££j*£Pn*2 i
,1 "a 3SEl2§

1 n
Ea H

196937,80423,0601,5589,6193,5671969
197036,75019,5191,72110,4425,0681970
197141,93024,6421,49611,5634,2291971
197255,88842,1121,2609,4523,0641972
197354,88643,8801,0747,6332,2991973
197431,97923,3488755,8651,8911974
197520,02812,5857594,9241,7601975
197619,7541 1,2227945,8701,8681976
197721,42911,6398646,9721,9541977
197826,39415,4599807,6402,3131978

הכל סך 197937,22220,7031,457'10,710'4,3521979 TOTAL

לידה Continentבשת of birth
7,1954835003,5812,631Asiaאסיה

2,1414041471,328262Africaאפריקה
22,48219,2185122,070681Europeאירופה

אמריקה צפון
הלטינית אמריקה

2,742831601,902597North America
2,185412511,572150Latin America

151111110821Oceaniaאוקיאניה
ידוע 326927614910Notלא known

1 In 1979, 752 cases were transferred from "tourists who
changed their status to potential immigrants" to "arrived on
potential immigrant visa."

ששינו "תיירים הטור מן מקרים 752 הועברו ב1979 1

בכוח". עולה באשרת "נכנסו לטור בכוח" לעולים מעמדם

לעולים, מעמדם ששינו בכוח עולים ה/12. לוח
השתקעות ושנת כניסה שנת לפי

TABLEV/12.POTENTIAL IMMIGRANTS WHO CHANGED THEIR STATUS TO
IMMIGRANTS, BY YEAR OF ARRIVAL AND YEAR OF SETTLING

השתקעות Yearשנת of settling

כניסה שנת
לישראל

כולל סך
Grand
total

Up to עד
1979

הכל 1973197419751976197719781979סך

Year of arrival
in Israel

Total

מספרים
מוחלטים

< כוללאחוזים |0rPercentage of grand total

Absolute
numbers

196913,18657.444.04.82.82.31.8 0.41.31969
197015,51044.324.09.54.22.31.2 1.61.51970
197115,79246.211.415.09.73.82.0 2.41.91971
197212,51646.67.44.015.310.52.7 4.62.11972
19739,93244.31.75.03.114.55.1 11.43.51973
19747,75644.21.54.33.711.9 15.37.51974
19756,68438.92.34.516.0 3.912.21975
19767,73826.22.04.2 5.314.71976
19778,9269.33.5 2.73.11977
19789,9556.52.6 3.91978
197915,0623.2

 3.21979
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SURVEY OF IMMIGRANT ABSORPTION עןלוים קל,טת סקר

בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה', 18 בגיל ה/3ו.עולים לוח
מהעבודה רצון ושביעות מין, העבודה, כוח תכונות

TABLEV/13.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER', BY YEAR OF IMMIGRATION
STAY IN ISRAEL, LABOUR FORCE CHARACTERISTICS, SEX, AND SATISFACTION

WITH WORK

Year of immigration2 עלייה2 שנח

תשלח חשל"ז תשלו תשלה
1974/75

תשל"ד
1973/74

תשלג
1972/73

Slay in Israel בישראל שהות
1

שנה
year

1

שנה
year

שנה
year

3

שנים
years

1

שנה
year

3

שנים
years

1

שנה
year

3
שנים
years

שנה
year

TOTAL thousands
Percent in labour force

Thereof: percent
employed

Percent satisfied with
work

Males thousands
Percent in labour force

Thereof: percent
employed

Immigrants עולים
8.5 6.6 8.0 8.4 9.0 21.8 23.3 25.8 28.4

64.6 58.5 66.1 67.4 61.0 60.3 60.1 63.2 59J

90.0 84.0 81.6 91.1 83.7 90.7 87.6 91.9 86.2

69.7 71.1 74.6 76.6 68.8 75.9 69.3 72.4 66.1

3.7 2.9 4.0 3.8 4.1 10.4 10.6 11.2 13.3

83.6 74.6 79.1 79.3 77.8 70.8 74.2 76.6 76.7

93.5 88.5 86.4 94.0 88.6 92.5 88.7 95.6 90.3

אלפים הכל סך
לכוח השייכים אחת

העבודה

המועסקים אחוז מזה:

רצק שבעי אחוז
מהעבודה

אלפים  גברים
לכוח השייכים אחוז

העבודה

המועסקים אחוז מזה:

Potential immigrants בכוח עולים

הכלאלפים 5.94.85.03.32.92.53.13.94.3TOTALסך thousands

לכוח השייכים 48.746.459.963.356.363.566.663.757.2Percentאחוז in labour force
העבודה

המועסקים :81.688.388.688.485.090.783.388.989.9Thereofמזה:אחוז percent
employed

רצון שבעי 75.674.382.887.782.687.182.979.880.6Percentאחוז satisfied
withמהעבודה work

אלפים 2.92.12.71.71.30.91.31.91.9Malesגברים thousands

לכוח השייכים 62.260.271.666.469.985.677.773.870.3Percentאחוז in labour force
העבודה

המועסקים :82.0100.087.289.787.687.882.590.892.9Thereofמזה:אחוז percent
employed

1 As from 1974/75 immigrants aged 18 70at immigration who
do not live in qibbuzim or moshavim. 2 September August.
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עלייה, שנת לפי ומעלה', 8ו בגיל ה/14.עולים לוח
ובישראל בחו"ל יד משלח מין, בישראל, שהות

עלייה2 שנת

תשל"ה 1973/74

שנה
בישראל
1 year
in Israel

בחו"ל3
Abroad3

תשל"ד 1972/73

שלוש
שנים
בישראל
3 years
in Israel

שנה
בישראל
I year

in Israel

בחו"ל
Abroad

תשל"ג

שלוש
שנים

בישראל
3 years
in Israel

שנה
בישראל
I year
in Israel

בחו"ל
Abroad

יד משלח

4.4
100.0
32.5
12.1

41.8
10.7

2.9

2.7

100.0
31.9
10.6
50.6
(4.7)
(2.2)

3.4
100.0
43.2
19.5

22.2
5.8
9.3

3.1
100.0
38.5
14.4
33.8
(2.3)
11.0

11.9
100.0

33.8
12.1

39.1

10.7

4.3

6.8

100.0
29.0
7.9

50.6
7.0

5.5

12.3
100.0

30.9
7.3

48.3
9.6
3.9

6.9
100.0
26.2

4.2

61.7
3.5

4.4

16.S

100.0
40.9
15.3

28.3
6.8

8.7

8.9
I 00.0
31.3
13.2
40.3
4.1
11.1

14.7
100.0
26.6
13.5

46.0
10.2
3.7

8.4

100.0
20.5
10.2
56.8
8.9
3.6

עולים
14.6 19.8
100.0 100.0

37.4
14.6

21.7

8.9

53.3

12.6

3.5

9.1

100.0
17.8

7.7

63.0
7.3
4.2

31.3

6.2

10.5

11.4

100.0
30.9

11.0
40.4
5.3

12.4

הכלאלפים סך
אחוזים 

וטכניים חופשיים אקדמיים. מדעיים. מקצועות
ודומיהם פקידים מנהלים.

ובבנייה בתחבורה בתעשייה. עובדים
שירותים עובדי

אחר

גבריםאלסים מזה:
אחוזים

וטכניים חופשיים אקדמיים. מדעיים, מקצועות
ודומיהם פקידים מנהלים.

ובבנייה בתחבורה בתעשייה. עובדים
שירותים עובדי

אחר

בכוחעולים

כלאלפים ה 4.62.21.94.32.71.91.41.4סך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.1

וטכניים חופשיים אקדמיים. מדעיים. 34.432.939.446.240.951.838.050.2מקצועות
ודומיהם פקידים 32.124.825.226.017.022.932.423.9מנהלים.

ובבנייה בתחבורה בתעשייה. 9.4(6.4)8.113.213.18.112.69.6עובדים
שירותים (6.4)(5.3)12.69.5(3.4)(5.6)4.910.3עובדי

20.518.816.716.316.96.117.910.1אחר

אלסיס גגייס 82.61.3U2.61.61.01.00.7זה:
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

וטכניים חופשיים אקדמיים. מדעיים. 36.137.649.439.847.252.443.559.3מקצועות
ודומיהם פקידים 20.620.919.0(9.3)26.222.820.124.4מנהלים.

ובבנייה בתחבורה בתעשייה. 18.1(10.3)12.814.915.2(2.4)(11.3)9.7עוכדיס
שירותים (1.3)(2.1)(2.8)(6.0)(2.2)(6.2)(6.0)(4.3)עובדי

(2.3)23.2(9.0)23.722.321.920.822.6אחר

בלבד. 1975 ינואראוגוסט עולי 3 ספטמבראוגוסט. 2 ה/13. ללוח ו הערה ראה
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TABLEV/14.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER', BY YEAR OF IMMIGRATION,
STAY IN ISRAEL, SEX AND OCCUPATION ABROAD AND IN ISRAEL

Occupation

Year of immigration2

1977/78 תשל"ח 1976/77 חשל"ז 1975/76 תשל"ו 1974/75

שנה
בישראל
I year
in Israel

בחו"ל
Abroad

שנה
בישראל

1 year
in Israel

כחו"ל
Abroad

שנה
בישראל

1 year
in Israel

בחו"ל
Abroad

שלוש
שנים

בישראל
3 years
in Israel

TOTAL thousands
 percentages

Scientific, academic. professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

Thereof: males thousands
 percentages

Scientific, academic. professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

Immigrants
5.15.13.94.83.26.34.9

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

30.852.840.442.238.041.233.0
17.815.810.422.110.718.28.8

35.226.040.023.939.827.847.2

16.2
4.2

(1.2)

8.9

(0.3)
II. g8.2

(3.3)
12.8

7.8

(3.2)

2.83.02.62.41.93.22.9
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
30.754.842.438.337.734.326.8

14.210.46.816.9(6.9)17.46.5
45.030.845.132.046.436.259.3

10.1
(2.9)
(1.1)

■7



12.8
(6.4)

(2.6)
(3.7)
(3.7)

Potential immigrants
TOTAL thousands

 percentages
Scientific, academic, professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

Thereof: males thousands
 percentages

Scientific, academic, professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

1.41.9153.02.23.22.3
10O.O100.0100.0100.0100.0100.0100.0
54.760.260.854.749.850.051.2
25.729.825.822.524.023.125.7

(6.6)(4.6)9.66.010.98.58.7

13.0
(5.4)

(2.9)
(0.9)

16.8
(5.7)

9.6
18.4

(5.3)
9.1

0.70.90.81.61.21.61.3

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
54.269.366.648.549.949.657.2
(17.4)18.914.923.724.120.019.0

(10.9)(9.1)15.3(8.2)(11.0)12.8(12.4)

(17.5)
(2.7)(1.4)

(1.8)
19.6

(4.6)
(9.5)

17.6
(3.8)

(6.6)

1 See note' to Table V/I3. 2 September August. 3 Immigrants of January August 1975 only.
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עלייה, שנת לפי ומעלה1, 18 בגיל ה/15.עולים לוח
מהדיור רצון ושביעות דיור2 בישראל, שהות

אחוזים

דיור סוג

עלייה3 שנת

"ד1972/73תשל"ג 1973/74תשל

כישראל שהות

חודשיים
2 months

1

שנה
year

3
שנים
years

חודשיים
2 months

שנה
year

3
שנים
years

עולים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0

44.279.791.635.762791.9

1.7
41.8

3.8
74.9

25.5
65.9

(1.2)
32.7

3.2
57.9

20.6
71.0

55.820.38.464.337.38.1

4.1
X

3.2
8.9

2.5
1.7

1.5
2.6

1.7
23.7

1.2
2.3

27.7
3.3

13.9
6.8

2.6

2.4
3.2

2.5
1.7

38.3
2.3
9.6
10.0

4.4

2.9
4.6

3.2
1.4

81.5 67.6 71.5 78.5 72.0 71.4

כולל סך

הכל סך  קכע דיור

מזה:
בבעלות5 דירות

שכורות מרוהטות לא דירות

הכל ארעיסך דיור
המשפחה ע"י שכורות מרוהטות דירות

העלי' לקליטת המשרד ע"י שבורות דירות

בעיר אולפן או קליטה מרכז
בקיבק אולפן

קרובים אצל זמנית גרים
אחר ומוסד סטודנטים מעון

מהדיור רצון שבעי אחוז

בכוחעולים

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

הכל סך קבע 25.660.687.021.357.775.5דיור

מזה:
בבעלות5 דירות

מרוהטות לא שכורות דירות
10.7
7.8
7.1

26.6
22.4
11.6

60.4
21.7
4.0

9.6
4.1
7.6

24.3
21.6
11.4

44.9
30.6

הכל סך ארעי 74.439.413.078.742.324.5דיור

שכורות מרוהטות דירות
העלייה לקליטת המשרד ע"י שכורות דירות

12.7
X

22.4
(1.7)

6.6
(1.7)

5.6
(0.3)

21.5
4.8

13.8
(0.3)

בעיר אולפן או קליטה מרכז
בקיבק אולפן

קרובים אצל זמנית גרים
אחר ומוסד סטודנטים מעון

31.3
14.3
6.8
9.3

5.8

2.9
(6.6)

(2.4)
(2.3)

39.6
16.5
4.3
12.4

4.6

4.0
7.4

(1.7)
8.7

מהדיור רצון שבעי 77.980.986.583.084.385.2אחוז

.1V3 קי ספטמבראוגוסט.17 עוליג 4  ■ 1'""' * " *■ 1ww 1^/uwi r iiu uji1 iji > 1 ה/ג.ו. 77וח 1 הערה ראה /

בשכירות. ולא בבעלות לא ודירות מפתח בדמי דירות כולל 5 בלבד. 1975 ינואראוגוסט
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TABLEV/15.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER1, BY YEAR OF IMMIGRATION,
STAY IN ISRAEL, HOUSING2, AND SATISFACTION WITH HOUSING

Percentages

Year of immigration3

Type of housing

"ה 1974/75חשל
תשל"ו
1975/76

תשל"ז
1976/77

rrVum
1977/78

Stay in Israel

1

שנה4
year*

3

שנים
years

1

שנה
year

1

שנה
year

שנה
year

GRAND TOTAL

Permanent housing total

Thereof:
Owned dwellings5
Unfurnished rented dwellings

Temporary housing total

Furnished rented dwellings by family
Dwellings rented by Ministry of
Immigrant Absorption
Absorption center or ulpan in town
Ulpan in Qibbuz
Live temporarily with relatives
Student dormitoires and other

Percent satisfied with housing

10O.O100.0100.0100.0

Immigrants
100.0

56.092.253.263.475.1

5.4
49.7

19.2
73.0

3.2
50.0

8.6
54.4

14.8
58.8

44.07.846.836.624.9

(1.3)
31.2

(1.8)
2.0

1.7
23.7

2.6
16.3

4.9

1 "
(1.3)

1 (1.0)

4.0
11.6

2.4
7.4

10.4

2.3
5.0

12.7

2.3
5.0

71.3 83.2 77.7 76.8 75.9

immigrantsPotential
10O.O100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL

55.174.848.652.763.4Permanent housing total

Thereof:
23.737.519.518.624.5Owned dwellings5
30.337.328.633.937.5Unfurnished rented dwellings

44.925.251.447.336.6Temporary housing total
18.513.419.316.713.7Furnished rented dwellings by family
9.4(0.8)8.47.5Dwellings rented by Ministry of

Immigrant Absorption
| 7.26.55.39.5Absorption center or ulpan in town

Ulpan in Qibbuz
) (3.7)11.0(2.1)(1.2)(1.2)Live temporarily with relatives
I (6.1)15.116.612.2Student dormitoires and other

89.780.088.887.278.5Percent satisfied with housing

1 See note1 to Table V/I3. 2 Data relate to individuals and not to households. 3 September 
August. 4 Immigrantsof January  August 1975 only. 5 Inc. dwellings with key money, and not owned nor rented.
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עלייה, שנת לטי ומעלה1, 18 בגיל עולים ה/6ו. לוח
בעברית דיבור ויכולת גיל בישראל, שהות

אחוזים

1כוללסו lotalGranc1829

בישראל ושהות עלייה2 הכלשנת סך
Total

בעניית דיבור
Heberw speaking

הבל סך

בעברית דיבור
Hebrew speaking

חופשית
Fluently

מתקשים
With

Dififculty

לא כלל
Not at
all

Totalחופשית
FluentlyWith

difficulty

לא כלל
Not at
all

כתשל"ג עלו
בחו"ל

כישראל שנה
בישראל שנימ שלוש

עולים
100.0
100.0
100.0

1.9
20.6
40.5

6.6
41.1
35.9

91.5
38.3
23.6

100.0
100.0
100.0

7.3 3.4
44.8 44.6
21.9 75.1

89.3
10.6
3.0

בתשל"ד עלו
בחו"ל

בישראל שנה
כישראל שנים שלוש

100.0
100.0
100.0

1.7
23.5
41.4

6.1
38.4
34.4

92.2
38.1
24.2

100.0
100.0

39.2 50.9
19.1 695

9.9
11.4

בתשל"ה עלו
בחו"ל3

בישראל שנה
בישראל שנים שלוש

100.0
100.0
100.0

(15)
30.8
43.2

6.4
38.3
34.3

92.1
30.9
22.5

100.0
(00.0
100.0

(8.1) (2.6)
39.9 49.4
25.3 68.6

83.3
10.7
6.1

בתשל"ו עלו
בחו"ל

בישראל שנה
100.0
100.0

2.6
31.6

7.1
37.3

90.3
31.1

100.0
100.0

10.2 (2.7)
33.4 52.6

87.1
14.0

בתשל"ז עלו
בחו"ל

כישראל שנה
100.0
100.0

3.2
28.6

8.2
39.4

88.6
32.0

100.0
100.0

11.6 (4.9)
40.3 49.9

83.5
9.8

בתשל"ח עלו
בחו"ל

בישראל שנה
100.0
100.0

(1.2)
29.2

7.1
40.8

91.7
30.0

100.0
100.0

7.8 (0.5)
41.2 47.4

91.7
11.4

בתשל"ג עלו
בחו"ל

בישראל שנה
בישראל שנים שלוש

בכוח עולים

13.9 100.0
44.6 100.0
60.7 100.0

23.7
38.2
29.8

62.4
17.2
9.5

100.0
100.0
100.0

22.3 13.6
31.2 66.5
(8.1) 91.9

64.1
(2.3)

בתשל"ד עלו
בחו"ל

בישראל שנה
בישראל שנים שלוש

100.0
100.0
100.0

12.2
46.2
7).8

30.1
36.6
22.2

57.7
17.2
6.0

100.0
100.0

34.0 65.0
8.4 90.3

(1.0)
(1.3)

כתשל"ה עלו
בחו"ל3

כישראל שנה
בישראל שנים שלוש

100.0
100.0
100.0

18.0
56.9
71.8

28.7
29.8
23.6

53.3
13.3
(4.6)

100.0
100.0
100.0

35.9 22.2
22.4 74.4
(7.1) 92.9

41.9
(3.2)

בתשל"ו עלו
בחו"ל

בישראל שנה
100.0
100.0

24.3
63.1

30.4
27.7

45.3
9.2

100.0
100.0

33.4 33.3
13.2 85.9

33.3
(0.9)

בתשל"ז עלו
בחו"ל

בישראל שנה
100.0
100.0

21.0
55.1

28.1
35.6

50.9
9.3

100.0
100.0

30.6 28.7
23.9 75.7

40.7
(0.4)

בסשל"ח עלו
בחו"ל

בישראל שנה
100.0
100.0

14.6
55.1

29.5
36.6

55.9
8.1

100.0
100.0

35.7 19.8
16.9 81.9

44.5
(1.2)

בלבד. 1975 ינואראוגוסט עולי 3 אוגוסט. ספטמבר 2 ה/13. ללוח י הערה ראה
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TABLEV/16.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER', BY YEAR OF IMMIGRATION,
STAY IN ISRAEL, AGE AND HEBREW SPEAKING

Percentages

305455+

הכל סך
Total

בעברית דיבור
Hebrew speaking

הכל סך
Total

בעברית דיבור
Hebrew speaking

Year of immigralion2
and stay in Israel חופשית

Fluently
מתקשים
With

Dififculty

לא כלל
Not at
all

חופשית
Fluently

מתקשים
With

dififculty

לא כלל
Not at
all

100.0
100.O
100.0

(0.7)
15.9
38.6

5.8
50.0
46.0

93.5
34.1
15.4

100.0
100.0
100.0

7.1 2.8
22.7 7.2
32.3 9.8

Immigrant

90.1
70.1
57.9

Immigrated in 1972/73
Abroad
1 year in Israel
3 years in Israel

100.0
100.0

20.7
41.9

45.7
41.4

33.6
16.7

100.0
100.0

27.2 4.8
39.7 11.6

68.0
48.7

Immigrated in 1973/74
Abroad
1 year in Israel
3 years in Israel

100.O
100.0
100.0

(1.3)
32.8
42.4

 (4.0)
38.2
38.1

 94.7
29.0
19.5

100.0
100.0
100.0

(8.7) (1.0)
36.3 7.2
39.3 9.4

90.3
56.5
51.3

Immigrated in 1974/75
Abroad'
1 year in Israel
3 years in Israel

100.0
100.0

(2.9)
30.6

5.9
43.4

91.2
26.0

100.0
100.0

(5.4) (1.8)
31.1 7.7

92.8
61.2

Immigrated in 1975/76
Abroad
1 year in Israel

100.0
100.0

(1.7)
27.9

6.8
44.7

91.5
27.4

100.0
100.0

(6.9) (3.7)
30.0 (6.8)

89.4
63.2

Immigrated in 1976/77
Abroad
1 year in Israel

100.O
100.0

(1.7)
30.9

5.3
43.4

93.0
25.7

100.0
100.0

9.0 (1.0)
36.2 6.9

90.0
56.9

Immigrated in 1977/78
Abroad
I year in Israel

100.0
100.O
100.O

15.2
49.1
60.2

21.1
44.3
33.1

63.7
(6.6)
(6.7)

100.0
100.0
100.0

mmigrants

30.5 10.8
42.7 9.8
48.7 29.3

Potential 1

58.7
47.5
22.0

Immigrated 1972/73
Abroad
1 year in Israel
3 years in Israel

100.0
100.O

37.1
57.0

47.0
36.8

15.9
(6.2)

100.0
100.0

27.1 17.9
37.5 44.3

55.0
18.2

Immigrated in 1973/74
Abroad
I year in Israel
3 years in Israel

10O.O
100.O
100.O

(15.0)
46.7
57.7

22.6
40.6
36.6

62.4
(12.7)
(5.7)

100.0
100.0
100.0

(16.9) (10.8)
30.2 (21.0)
53.5 (26.4)

72.3
48.8

(20.1)

Immigrated in 1974/75
Abroad3
1 year in Israel
3 years in Israel

100.O
100.O

16.2
44.5

25.8
46.8

58.0
(8.7)

100.0
100.0

28.6 (7.3)
41.6 (18.8)

64.1
39.6

Immigrated in 1975/76
Abroad
1 year in Israel

100.O
10O.O

11.8
36.9

26.8
51.5

61.4
11.6

100.0
100.0

(22.4) (14.6)
39.9 (23.0)

63.0
37.1

Immigrated in 1976/77
Abroad
1 year in Israel

10O.O
10O.O

(8.3)
33.9

20.9
55.7

70.8
10.4

100.0
100.0

28.8 (11.8)
57.3 (17.0)

59.4
25.7

Immigrated in 1977/78
Abroad
1 year in Israel

1 See note' to Table V/13. 2SeptemberAugust. 3 Immigrants ofJanuaryAugust only.
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בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה1, 18 בגיל ה/17.עולים לוח
חברתית וקליטה שברשותם בניקיימא מוצרים

TABLE V/l7.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER', BY YEAR OF IMMIGRATION
STAY IN ISRAEL, POSSESSION OF DURABLE GOODS AND SOCIAL ABSORPTION

Percent of total in each cell תא בכל הכל מסך אחוז
Year of immigration2 עלייה2 שנת

תשל"ח תשל''ז
1976/77

תשל"ו
1975/76

תשלה
1974/75

תשל"ד
1973/74

תשל"ג
1972/73

Stay in Israel בישראל שהות

שנה
year

1

שנה
year

1

שנה
year

3
שנים
years

1

שנה
year

3

שנים
years

שנה
year

3

שנים
years

1

שנה
year

DImmigrantsעולי
:Possessברשותם:

טלויזיה מקלט
כביסה מכונת

75 693 3.il294 093. 8T.V.set
48.175.245.080.049^385.649.371.7 62.1Washing machine

פרטית 18.628.616.025.613.631.413.523.2מכונית 20.1Private car

בכוחעולי dPotential immigrants

טלויזיה 70.190.670.781.582.7T.V.setמקלט
כביסה 62.079.266.081.064.380.859.569.1מכונת 61.6Washing machine
פרטית 44.956.955.355.046.554.341.647.7מכונית 44.1Private car

Immigrantsםעולי

רצון 43.846.047.951.948.8שבעי 49.9Satisfied with
salaryמהמשכורת

שיישארו 87.687.087.887.187.791.890.789.8בטוחים 89.9Sure to stay
in Israel בארץ

מחיי רצון שבעי
החברה

לעיתים נפגשים

53.9

8.0

59.5

9.9

56.2

7.0

69.1

9.2

57.9

6.5

70.7

12.7

70.0

6.0

56.7 67.1

4.6 6.7

Satisfied with
social life

Meet frequently
ילידי עם Israelקרובות born and
וותיקים veteransישראל from
אחרות מארצות
לעיתים 51.151.545.754.942.156.050.450.0נפגשים 52.3

other countries
vleet frequently new

עולים עם immigrantsקרובות from their
מארצם ownחדשיט country

בכוחעול Potentialים immigrants

רצון 44.940.938.852.042.456.7Satisfiedשבעי with

salaryמהמשכורת
שיישארו 67.878.979.787.476.973.9בטוחים 83.375.274.2Sure to stay

in Israel כארץ
מחיי רצון שבעי

החברה
לעיתים נפגשים

68.5

23.4

79.7

29.0

77.9

33.0

77.3

39.2

78.6

33.9

81.2 82.8

30.9 41.0

75.7

26.9

70.3

32.7

Satisfied with
social life

Meet frequently
ילידי עם קרובות
וותיקים ישראל
אחרות מארצות
לעיתים 36.844.439.539.148.248.0נפגשים 42.249.847.3

Israel born and
veterans from
other countries

Meet frequently new

עולים עם קרובות
מארצם חדשים

immigrants from their
own country

1 See note 1 to Table V/13. 2SeptemberAugust. ספטמבראוגוסט. 2 ה/3ו. ללוח 1 הערה ראה 1
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ישראל, את שעזבו ומעלה1 18 בגיל עולימ ה/8ו. לוח
נבחרות ותכונות בישראל שהות עלייה, שנת לפי

TABLEV/18.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER1 WHO LEFT ISRAEL, BY YEAR OF
IMMIGRATION, STAY IN ISRAEL AND SELECTED CHARACTERISTICS

Percentages אחוזים

Year of immigration2 עלייה2 שנת

תשל"ח
1977/78

תשל"ה
1974/75

תשל"ד
1973/74

תש"ל
1969/70

Left Israel within בתוך ישראל את עזבו

שנה3שנה35שנה35
,ושניםשנים1שניםשנים ושנים

yearsyearsyearyearsyearsyearyearsyear

שנה
1

year

Immigrantsיםעי?
הכל 48114910362TOTALסך

Sexמין
4912410II373Malesגברים
48II381035(2)Femalesנשים

מגורים Lastיבשת continent
ofאחרונה residence
America(3)10(8)1317(10)61624אמריקה

מערבית X1210Western(39)(26)(8)132730אירופה Europe
מזרחית 2Eastern(5)3573893אירופה Europe
אפריקה X(3)3AsiaAfrica(13)10(2)46(1)אסיה

Ageגיל
18  29614196131548(4)1829
3054479491024(2)3054

55 +24624635(I)55 +
משפחתי Maritalמצב status

47104910252Marriedנשואים
1951114591Singleי.ו6רווקים

במשפחה Statusמעמד in family
616207II15(2)52Arrivedבודדים alone

משפחה בני 4693810483Arrivedעם with family

ככוחעולי dPotential immigrants
" הכל 193239IS304014269TOTALסך

Sexמין
21384614293812279Malesגברים
182734163142152510Femalesנשים

מגורים Lastיבשת continent
ofאחרונה residence
20344118354317299Americaאמריקה

מערבית 203038132636132210Westernאירופה Europe
אפריקה 5AsiaAfrica(13)(13)(25)(20)(7)(46)(38)(15)אסיה

Ageגיל
18  2924374518365016281)1829
30  54143035152832102283054

55 +10162271923(13)28(7)55 +
משפחתי Maritalמצנ status

■112430נשואים 15273412227Married
284150153551163012Singleרווקים

במשפחה Statusמעמד in family
23354115334716307Arirvedבודדים alone

משפחה בני 1327351427321020IIArirvedעם with family

1 Ste note ' to Table V/13. 2 September  August. אוגוסט.  ספטמבר 2 ה/נו. ללוח י הערה nm
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לאומית והוצאה הכנסה ו'. פרק
(ההוצאה הלאומיים והמוסרות וקיבוצים) מושבים
וקרן קק"ל היהודית, הסוכנות של בלבד המקומית
ואת לעובדים התשלומים את כולל הוא היסוד).

1 ממפעלים קניות דהיינו; הסקטור, של נטו הקניות
השוטפות קניותיהם בניכוי לארץ ומחוץ מקומיים

י הסקטור מוסדות מאת בית ומשקי מפעלים של
כולה נחשבת ביטחון למטרות ההוצאה הציבורי;
של ההשקעה הוצאות זאת, לעומת שוטפת. לצריכה
נכללות אינן אזרחיות למטרות הציבורי הסקטור
של בסעיף במלואן נכללות אלא זה, בסעיף

המקומית. הגולמית ההשקעה
1 ברוטו הערך הינה מקומית גולמית השקעה

הלאומי ההון למלאי המתווספים הנכסים של
ההוצאה את כוללת והיא האומה של המקומי
השינויים ערך את וכן קבועים נכסים לרכישת

במלאי. הפיסיים
את כוללת קבועים בנכסים גולמית השקעה
(מבנים קבועים נכסים של העצמי והייצור הרכישות
וכלי וציוד מכונות אזרחיות, בנייה ועבודות
ללא פרטיים מוסדות מפעלים, ידי על תחבורה)
בלתי קבועים נכסים הציבורי. והסקטור רווח כוונת
בתחומי נמצאים הם אם רק זה בסעיף נכללים ניידים

המדינה.

את מבטא כמלאי השינוי ערך במלאי. שינלי
ההפרש דהיינו במלאי, הפיסיים השינויים של הערך
המלאי ערך לבין התקופה בסוף המלאי ערך בין
הנגרמים הון הפסדי או הון רווחי בניכוי בתחילתה,
פעילות משקפים שאינם מחירים שינויי ידי על
בתהליך מוצרים גלם, חומרי כולל המלאי כלכלית.
למגורים ושלא למגורים מבנים (להוציא העיבוד
הגולמית בהשקעה הנכללים הקמתס בתהליך
המוגמרים המוצרים את וכן קבועים) בנכסים
הסקטור ובמחסני המפעלים ידי על המוחזקים

הציבורי.

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

בחו"ל.
את כולל זה זרם ושירותים. סחורות יבוא
מחוץ שנקנו והשירותים הסחורות של (c.i.f.) ערכם
זרים. ייצור לגורמי תשלומים כולל אינו לארץ,

הגדרות1

במחירי (תל"ג) הגולמי הלאומי התוצר
(לפני נטו והשירותים הסחורות ערך הוא שוק2
קבועים) הו; נכסי על בלאי עכור ההפרשות הפחתת
ידי על והמסופקים ייצור גורמי ידי על שיוצרו
ההוצאה לסיכום בערכו זהה זה תוצר הארץ. תושבי
והן פרטית (הן ברוטו מקומית והשקעה צריכה על
ושירותים סחורות של נטו יצוא בתוספת ציבורית)
לארץ. מחוץ המתקבלת ייצור גורמי של נטו והכנסה
שונה שוק כמחירי הגולמי המקומי התוצר
שאין בכך, שוק במחירי הגולמי הלאומי מהתוצר
ייצור גורמי של נטו ההכנסה את כולל הוא

לארץ. מחוץ שנתקבלה
ייצור גורמי במחירי הנקי הלאומי התוצר
הפחתת (לאחר ייצור גורמי במחירי התוצר ערך הוא
שיש קבועים) הון נכסי על בלאי עבור ההפרשות
תלשכי ידי על המסופקים הייצלר לגלרמי ליחסו
הלאומית. להכנסה בערכו זהה זה תוצר הארץ.
אומדן נכלל הייצור גורמי במחירי התוצר בחישוב
הממשלתיות בהלוואות התמיכה למרכיב גולמי
והוא כתמיכה הוגדר זה מרכיב העסקי. לסקטור
להלן (ראה הייצור גורמי במחירי בתוצר כלול

מתוקנים"). ב"אומדנים
המגיעות ההכנסות סיכום היא לאומית הכנסה
הארץ, תושבי ידי על המופקים הייצור לגורמי

ישירים. מסים הפחתת לפני
נחשבים הלאומית וההכנסה התוצר באומדני
של הריבית ותקבולי הריבית תשלומי כהעברה
כוונת ללא הפרטיים והמוסדות הציבורי הסקטור

רווח.
המשק אתהתוצרשלענפי כולל העסקי התוצר
המוסדות ושירותי ציבוריים שירותים להוציא

רווח. כוונת ללא הפרטיים
ההוצאה אתערך 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 לארץ. מחוץ שקיבלו בעין
מוצרים רכישת כוללת פרטית לצריכה השוטפת

ובניינים. קרקע רכישת להוציא ושירותים,
הוצאותיהם את מייצג זה זרם ציבורית. צריכה
מוסדות של ושירותים סחורות על השוטפות
המקומיות הרשויות הממשלה, הציבורי הסקטור
של מוניציפאליות והוצאות דתיות מועצות (כולל

A SystemofNational Accountsand Supporting Tables, U.N. האו"ם: תדריך על מבוססות ההגדרות 1

Studies in Methods  Series F, No. 2. Rev. 2. NewYork, 1964

ליצוא. תמיכות וכוללת ליבוא תמיכות או מסים כוללת שאינה בכך האו"ם מהגדרת שונה שוק במתירי התוצר הגדרת 2
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נטו, מע"מ כלול היבוא ובערך והשקעה) וציבורית
הוחזר. ושלא ששולם מע"מ רק דהיינו,

החישוב ודרכי הנתונים מקור
שיטות בשתי מתקבל במשק התוצר ערך
ושיטת הלאומית" ה"הוצאה שיטת עיקריות:
ה"הוצאה אומדן לפי הלאומית". ה"הכנסה
ההוצאה סיכום ע"י התוצר מתקבל הלאומית"
הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה. לצריכה
יבוא של הערך ובניכוי ליצוא המופנים והשירותים
ה"הכנסה אומדן מתקבל מאידך, ושירותים. סחורות
ייצור, לגורמי התשלומים של כסיכום הלאומית"
כגון: הון, ותשואות ומשכורת עבודה שכר דהיינו.

דירה. ושכר ריבית רווח,
אומדן בין זהות קיימת מושגית, מבחינה
ה"הוצאה אומדן לבין הלאומית" ה"הכנסה
אולם ובלאי; נטו עקיפים מסים בניכוי הלאומית",
במידה נעשית האומדנים שני של שהמדידה מאחר
שיטות ולפי תלויים בלתי מקורות בסיס על גדולה
שני תוצאות בין הפרש למעשה מתקבל נפרדות,
הלאומית ההכנסה בצד הנרשם החישובים,

והשמטות". כ"טעויות

לאומית הוצאה

המזון צריכת פרטית. לצריכה הוצאה
התוצרת של שיווק נתוני בסיס על מוערכת
מזון מוצרי של ושיווק ייצור נתוני החקלאית,
על ההוצאה המתאימים. והמחירים תעשייתיים
נאמדת מזון) למוצרי (פרט תעשייתיים מוצרים
התעשייתי הייצור על הדיווח בסיס על בעיקר

חוץ. סחר של והסטטיסטיקה
בשטח הגידול 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 בסיס
שאלונים דרך מתקבלים אלו נתונים אחרות.
כספיים. דו"חות בסיס על או למוסדות המופנים
ההוצאה ציבורית. לצריכה הוצאה
דו"חות ניתוח בסיס על נאמדת לצריכה הממשלתית
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

נטו:  כחו"ל ייצור לגורמי תשלומים
כמו מהשקעות ישראליים תושבים של הכנסה
ישירה מהשקעה ורווחים דיבידנדה ריבית, רנטה,
בחו"ל, ומחבירה מעבודה והכנסות מפעלים, של
זרים; ייצור לגורמי המתאימים התשלומים פחות
ישראל בנק הציבורי, הסקטור של ריבית כולל לא

השילומים. וחברת
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 את (1)
עם ישראלים של כלכליות עסקאות (2)
מבוססת אלה פעילויות מדידת המוחזקים. השטחים

גולמיות. הערכות על
מבוסס הלאומיים בחשבונות התוצר סיווג
אולם ," 1970 הכלכלה ענפי של האחיד "הסיווג על

הבאים: ההבדלים את לציין יש
מתקבל הלאומית בחשבונאות החקלאות. ענף
החקלאית התפוקה בין כהפרש בחקלאות התוצר
לבין חקלאית, כתוצרת שהוגדרו סחורות של
לפי הוא הסיווג אחרים. מענפים הקנויה התשומה
חקלאיים), (משקים מפעלים לפי ולא מוצרים
פעילותם לפי הכלכלה" ענפי ב"סיווג המסווגים

העיקרית3.
כלול התוצר בסיווג מגורים. בתי על בעלות
שאינומופיע מגורים כתי 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
שבהן בשכירות, דירות ולגבי הדייר כבעלות
הם כאשר מפתח רמי לקבל יכולים הדיירים

לעזוב. מחליטים
בסיווג וקהילתיים. ציבוריים שירותים
הציבוריים השירותים כל את זה ענף מקיף האחיד,
הסקטור רשויות ע"י הניתנים את הן והקהילתיים,
בסיווג עסקי. בסיס על הניתנים את והן הציבורי
הרשויות הממשלה, את רק הענף כולל התוצר
ללא והמוסדות הלאומיים המוסדות המקומיות,
כגון וקהילתיים ציבוריים שירותים רווח. כוונת
כלולים עסקי, בסיס על הניתנים ובריאות, חינוך

ואחרים". אישיים "שירותים בענף
התוצר בחשבון מוסף ערך כמס הטיפול
כולל אינו השוק במחירי התוצר השוק. במחירי
כלול לא לכך, בהתאם היבוא. על נטו עקיפים מסים
על שהוטל עקיף) כמס (המוגדר מע"מ בתוצר
פרטית (צריכה כמקורות השימושים כערך היבוא.

תעשייה, דהיינו: הפעילות. לסיווג בהתאם השונים ענפיו בין מחולק אלא אחת. סיווג ליחידת כלל בדרך נחשב אינו הקבוץ 3

וכדומה. חקלאות
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ודמי דירה שכר תשלו*י ריבית, תשלומי ומשכורת,
אומדן מתקבל החקלאות בענף נקי. ורווח חכירה
החסרת של בדרך הנובעת ההכנסה הכל סך של
התפוקה מאומדן הקנויה התשומה אומדן
בענף נפרדים, אומדנים נערכים כן החקלאית.
ודמי ריבית עבודה, שכר תשלומי לגבי החקלאות,
כשארית מתקבל הנקי הרווח מרכיב ואילו חכירה,
הכל סך מאומדן אלה תשלומים החסרת לאחר

מהענף. הנובעת ההכנסה
בענפים הנקי הרווח אומדני מלאי. התאמת
שיטות בסיס על ענפים בכמה חושבו השונים
שהם כך המפעלים, ע"י הנהוגות המלאי הערכת
ע"י הנגרמים הון הפסדי או הון רווחי גם כוללים
הפסדים או רווחים של נטו הסכום מחירים. שינויי
כולו. למשק מלאי, התאמת בסעיף מנוכה, אלה

המלאי אומדני שבין ההפרש בלאי: התאמת
לבין המפעלים של הכספיים בדו"חות הרשום

חידוש. במחירי המלאי אומדני

מתוקנים אומדנים

תיקונים הוכנסו הקודם לשנתון בהשוואה
או מעודכנים בנתונים שימוש המשקפים באומדנים,
להלן המדידה. בשיטות ושיפורים נוספים במקורות
משיפורים הנובעים העיקריים התיקונים פירוט

המדידה. בשיטת
הממשלה. בהלוואות התמיכה מרכיב א.
הלוואות: של סוג לכל נערך התמיכה מרכיב
של ישירות הלוואות לסוגיו, מכוון אשראי
משלמת שבהן והלוואות הממשלה
מרכיב והצמדה. שער ביטוח הממשלה
הריבית בין כהפרש מחושב התמיכה
הריבית לבין הלווים ע"י ששולמה הממוצעת
קודמים שכאומדנים בעוד ריאלי. שער לפי
שבאומדנים הרי שנתי, בסיס על חישוב נערך
סדרות לפי התמיכה חושבה הנוכחיים
הריבית שערי ההלוואות, יתרות על חודשיות

במחירים. והשינוי
באשראי הבולטת בעלייה בהתחשב
מרכיב הועבר ,1979 כשנת ליצוא המכוון
ל"תמיכות אשראי של זה בסוג התמיכה

.1978 בשנת החל ליצוא",
כשיטת שיפורים הוכנסו במלאי. השינוי ב.
היהלומים. ענף במלאי השינוי של ההערכה
על התבססו זה לסעיף הקודמים האומדנים
הבנקים מדיווחי שהתקבלו נתונים
לשם שהופקדו יהלומים על המסחריים
מ"קרן נמוך ריבית כשער הלוואות קבלת
נמצא האחרונות בשנים היהלומים".
נאמד ולכן נמוכה אלה נתונים שמהימנות

על. בעיקר מבוסס האומדן גולמית. השקעה
ציוד (מכונות, השקעה נכסי של יבוא נתוני א.

חיים); ובעלי
ובערכים; בכמויות התעשייתי הייצור על דיווח ב.
וגמר התחלות של שנתיים רבע אומדנים ג.

הבנייה;
בביצוע למגורים הבנייה על כספיים נתונים ד.

והשיכון; הבינוי משרד
ממוסדות הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.
היקף על שונים גדולים וממפעלים ציבוריים

השנה; במשך השקעותיהם
השקעה נכסי של ומחירים כמותיים נתונים ו.

בחקלאות.
בפרק מובאים לחינוך הלאומית ההוצאה אומדני
בפרק לבריאות הלאומית ההוצאה ואומדני כ"ב

כ"ד.
על ההוצאה קבועים. כמהירים אומדנים
כסיכום מתקבלת קביעים, במחירים התל"ג,

ההוצאה: של המפורטים הסעיפים
1955 במחירי 19501959 לשנים
1964 במחירי 1960 1967 לשנים
1970 במחירי 1968 1975 לשנים
1975 במחירי 1975 1979 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 וכי) השקעה
הבסיס. שנת במחירי שהתקבלו השנתיים הכמותיים
לסך מסתכמות הקבוצות אין השירשור בגלל

התוצר. על ההוצאה
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, כסקטור
העובדים. במספר לשינויים בהתאם נאמדו השכר
ושירותים סחורות של שוטפות קניות על ההוצאות
לצרכן. המחירים מדד ידי 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 מלכד הענפים, בכל
התשלומים סיכום ידי על במישרין הנובעת ההכנסה
עבודה שכר תשלומי דהיינו: הייצור, לגורמי
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לשימושים הענף מכירות את מפרטת השורה אחת.
ואילו וכו') לצריכה אחרים, (לענפים השונים
אחרים, (מענפים הענף קניות את מפרטת העמודה

וכו'). שכר הוצאות מיבוא,
של העמודה כוללת 1975/76 שנת של בלוח
בענפי בעיקר והשמטות, טעויות גם במלאי שינוי
זה בלוח המתוארות העסקאות והשירותים. המסחר
תמיכות הכולל מחיר כלומר יצרן, במחירי מוצגות

והובלה. שיווק מסים, על הוצאות כולל ואינו

מקורות
נתקבלו תשומהתפוקה לוחות לבניית הנתונים
המרכזית הלשכה של שוטפות מסדרות
לצורך שנערכו מיוחדים וממחקרים לסטטיסטיקה
נערכו אלו בנתונים תשומהתפוקה. לוחות
הלוח. לצורכי הגדרות ושינויי התאמות השלמות,
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 גם 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;
מוצרים לפי הייצור נתוני החקלאות ענף
ענף השוטפת. החקלאית הסטטיסטיקה מתוך
;1975/76 והמלאכה התעשייה סקר התעשייה
על הלאומיים החשבונות נתוני הבנייה ענף
דו"חות  התחבורה ענף בבנייה; ההשקעה
המסחר ענף בענף; הפועלים המפעלים
דו"חות ,1976/77 המסחר והשירותיםסקר
השירותים. בענפי הפרטית הצריכה ונתוני מפעלים
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 סיווג  ותמיכות 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 המעביד בדיווחי שמקורם השכר ומנתוני

לאומי. לביטוח
מופיעים הנ"ל המקורות על נוספים פרטים

בשנתון. המתאימים בפרקים

של בהנחה תחשיבית. בדרך במלאי השינוי
במחירים קבוע, חשומהתפוקה יחס
בין כהפרש במלאי השינוי מתקבל קבועים,
בפועל. היבוא לבין מהיצוא הנובע היבוא
לקביעת רק שימשו היהלומים" "קרן נתוני
לגולמיים. מלוטשים יהלומים בין היחס

התוצר על ההוצאה של רבעשנתיים אומדנים
הסטטיסטו ב"ירחון חודש מדי מופיעים הלאומי
כלל בדרך מתפרסם מוקדם שנתי סיכום לישראל".
במוסף מתוקנים ואומדנים 1 מס' לירחון במוסף
ב"מוסף" שנה כל מופיע .כן כמו .5 מס' לירחון
ברשימת המפורטים מהפרסומים לחלק עדכון

להלן. הנבחרים" "הפרסומים

תפוקה תשומה
לוחות מתוך נתונים מובאים ו/1413 בלוחות
לשנת הלשכה ידי על שנערכו תשומהתפוקה
לשנת הלוח של עדכון הם אלה לוחות .1975/76
31 של בפירוט ,29 מס' בשנתון שפורסם 1972/73
מלוח תמציתיים נתונים מובאים ו/13 (בלוח ענפים

ענפים). 6 של בפירוט זה
תפוקה תשומה לוחות על מפורטים הסברים
בפרסומים ראה ו1975/76, 1972/73 .1968/69

ו625. 599 ,584 ,471 מס. מיוחדים

והגדרות הסברים

תפוקה תשומה לוחות הלוח. עדכון
חקירת בסיס על נבנו ו1972/73 1968/69
כולל המשק, ענפי כל של והתפוקות התשומות
לעומת הסופיים. והשימושים הראשוניות התשומות
עדכון בסיס על הוקם 1975/76 שנת של הלוח זאת,
העדכון בשיטת .1972/73 לשנת מהלוח חלקיס
משתמשים 4R.A.S שיטת בספרות הנקראת
שנת של (לוח בסיסי לוח של ישירים במקדמים
יחסיים מחירים במדדי מתוקנים (1972/73
התפוקות על (1975/76) העדכון לשנת ובנתונים
לפי מסווגים הסופיים השימושים על ענפים, לפי
ענפי לפי הראשוניות התשומות ועל מקור ענף
והתאמות מסוימים בתאים תיקונים ידי על ייעור.
לסך המקורות סך בין התאמה יוצרים מיכניות

ענף. בכל השימושים
אחד כל 14  ו/3ו בלוחות הלוח. מבנה
ועמודה אחת שורה ירי על מיוצג המשק מענפי

י"א. עמי ,625 מס מיוחד פרסום ר 4

155 לאומית והוצאה הכנסה



נבחרים פרסומים

אי). (חלק 1972/73 תשומהת9וקה לוחות 584

בי). (חלק 1972/73 תשומהתפוקה לוחות 599
.1975/76 תשומהתפוקה לוחות 625

978ו950ו בישראל מקומית גולמית השקעה 635

טכניים פרסומים

בלבד) (כאנגלית *1951 ישראל כלכלת סקר 1

1955/56 1956/57 הממשלה והוצאות הכנסות 2

אחרים פרסומים
*1948/49  1954/55 ישראל של הציבורי הסקטור חשבונות

בלכד) (באנגלית

מיוחדים פרסומים

.19501962 ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 153
בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165
1963 עד 1952 המוסף) והערך התפוקה (התשומה.
המקומיותניתוח הרשויות של וההוצאה ההכנסה 235
ישראל של הלאומיים החשבונות לצורכי כלכלי

1962/63 1964/65
19501968 ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה נ 14
תעשייה מוצרי על פרטית לצריכה ההוצאה 469

19641973
סופיים) (נתונים 1968/69 תשומהתפזקה לוחות 471

ולפי הכלכלי הסיווג לפי הציבורי הסקטור חשבונות 484"
1969/701972/73 המטרה

בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עס בשיתוף *
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גולמי לאומי תוצר על הוצאה ו/ו. לוח
קודמתה) לעומת שנה כל באחוזים כמותי (שינוי

TABLE VI/1 .EXPENDITURE ON GROSS NATIONAL PRODUCT
)Percentage quantity change on a year earlier)

לאומי תוצר
גולמי

שוק) (במחירי
Gross national

product
)at market
prices)

לצריכה הוצאה
פרטית
Private

consumption
expenditure

לצריכה הוצאה
ציבורית
General

government
consumption
expenditure

גולמית nypwn
מקומית

Gross domestic
capital

formation

לאומי תוצר
לנפש גולמי

Gross national
product per
capita

פרטית צריכה
לנפש
Private

consumplion
per capita

195129.722.620.118.210.03.9
19524.77.53.9 14.22.60.0
1953 1.93.55.0 16.2.^t50.8
195419.915.017.111517.112.3

195513.98.115.923.110.04.3 ■

19569.29.143.65.44.44.5
19578.67.0 15.717.02.71.4

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

19661.01.811.0 16.21.60.8 ■

19672.22.338.322.4 1.00.9
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
19744.67.62.1*.21.64.4

19753.20.610.04.10.9 1.7

19761.83.99.112.20.51.6

19771.54.213.1S0.81.9

19784.88.610.93.12.56.2

19794.86.18.815.82.23.5
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במקורות ושימושים מקורות ו/3. לוח
ל" מיליוני

197119721973197419751976197719781979

שוטפיםכמוו Atרים current prices

 במקורות שימושים
הכל סך

פרטית לצריכה הוצאה

36,356

13,414

45,947

17,055

63,684

22,122

90,200

32,877

130,241

46,408

168,429

62,078

238,406

88,110

416,850

147,010

761,983

278,990

ציבורית לצריכה 7,9409,24216,39622,07333,93540,93652,02090,797150,898הוצאה

מקומית גולמית 7,4299,77812,93017,55824,38226,89734,37162,802121,903השקעה

ושירותים' סחורות יצוא
ליצוא2 תמיכות

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

112,650
3,591

195,171
15,021

הכל סך 36,35645,94763,68490,200130,241168,429238,406416,850761,983מקורות

סחורות יבוא פחות:
ושירותים3

היבוא על נטו מסים פחות:

10,757

2,008

12,762

2,878

21,009

4,133

28,714

7,062

44,903

7,715

55,625

12,538

78,412

16,008

158,724

21,836

269,061

41,260

גולמי מקומי תוצר
שוק) (במחירי

לגורמי תשלומים פחות:
נטו בחו"ל ייצור

23,591

428

30,307

572

38,542

1,112

54,424

1,577

77,623

2,753

100,266

3,494

143,986

3,780

236,290

7,361

451,662

18,261

גולמי לאומי תוצר
שוק) (במחירי

23,16329,73537,43052,84774,87096,772140,206228,929433,401

87,467 42,605 27,273 16,705 12,724 9,146 6,741 4,595 3,779 ציבוריים שירותים תוצר פחות:
רווח כוונת ללא פרטיים ומוסדות

גולמ שלתוצר 19,38425,14030,68943,70162,14680,067112,933186,324345,934הסקטורי
העסקי
תוצר 1,9682,7633,9646,0938,38510.72013,48222,23351,559דיורשירותפחות:

גולמ שלתוצר 17,41622,37726,72537,60853,76169,34799,451164,091294,375הסקטורי
דיורהעסקי, למעט

ישראליים. ייצור לגורמי מחו''ל הכנסות כולל לא ; f.o.b. יצוא 1

ל"י. מיליארד ו14.5 3.3) המוכוון באשראי התמיכה מרכיב את גם שוטפים במחירים האומדנים כוללים ו979ו 1978 בשנים 2
בהתאמה).

וריס. ייצור לגורמי תשלומים כולל לא ;c.i.f. יבוא 3
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TABLEVI/3.RESOURCES AND USES OF RESOURCES

IL. million

1971197219731974197519751976197719781979

1970במחיר Atי 1970 prices1975במחיריpricesAt 1975

31,91034,63939,55740,98842,531130.241130,097129,677138,676143,706USES OF RESOURCES
TOTAL

11,99713,18914,26615,34915,43746,40848,19650,21454,50957,815Private consumption
expenditure

6,8156,6869,7869,99410,99333,93530,83826,81029,73027J0IGenera! government
consumption expenditure

6,5427,3827,7677,4427,74424,38221,41319,59820,20623,401Gross domestic capital
formation

6,0606,8217,1707,6037,73223,21426,91029,93931,12532,206Exports of goods and services1

4965615686006252,3022,7403,1163,1063,183Subsidies on exports2

31,91034,6393945740,98842,531130,241130,097129,677138,676143,706RESOURCESTOTAL

9,7009,73613,29613,27214,05044,90343,82643,04046,63445,627less: imports of goods
and services3

1,2611,4181,6081,9881,8477,7157,2336,9978,4489,973less: net taxes on imports

20,94923,48524,65325,72826,63477,62379,03879,64083,59488,106GROSS DOMESTIC
PRODUCT(AT
MARKET PRICES(

3914086375997112,7532,8422,3052,5783,229less: net factor payments
paid abroad

20,55823,07724,01625,12925,92374,87076,19677,33581,01684,877GROSS NATIONAL
PRODUCT(AT
MARKET PRICES(

3,2263,3593,9584,1684,28412,72412,85813,09213,58814, 118less: services of general
government and private
nonprofit institutions

17,33219,71820,05820,96121,63962,14663,33864,24367,42870,759GROSS PRODUCT OF
THE BUSINESS SECTOR

1,7301,9092,1032,2862,4788,3859,1149,66010,09410,512:ess: ownership of dwellings

5,60217,8097,95518,67519,16153,76154,22454,58357,33460,247GROSS PRODUCT OF THE
BUSINESS SECTOR
EXCLUDING OWNER
SHIP OF DWELLINGS

1 Exports f.o.b.; excluding factor payments from abroad.
2 In 1978 and 1979, the estimates at current pirces also include the subsidy component in directed credit (11.3.3 and 145
thousand million. accordingly).
3 Imports c.i.f.; excluding factor payments paid abroad.
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מטרה לפי פרטית, לצריכה הוצאה ו/4. לוח

ל" מיליוני

197119721973197419751976197719781979

שוטפיםבמח Atירים current prices

וטבק משקאות 3,9364,6165,8618,52312,85817,15825.21739,58670,977מזון,

וחפצים הלבשה 1,0481,3611,7342,4763,2624,8546,55711,70518,746הנעלה,
אישיים

2,1733,0304,3006,6159,24111,88715,23125,18056,937דיור

ומאור בית לצורכי 2382993505911,1271,5792,1423,4765,661דלק

בית למשק וציוד 1,0911,3651,9003,0073,9404,9576,54512,05723,345ריהוט

בית משק .4876267351,148אחזקת 1,5532,1413,2155,3429,491

ובריאות אישי 1,0181,3681,6862,4803,5255,0167,83112,77425,701טיפול

ותקשורת 1,3221,8132,2323,1544,1405,7828,60215,12329,718תחבורה

ושעשועים 1,1211,3961,5692,2203,0214,3736,86712,01621בידור ,469

שונים 1,3691,7402,3153,2454,5256,0619,17214,49326,581שירותים

78667381557983109160שונות

מקומית הוצאה
 פרטית לצריכה

הכל סך

13,88117,68022,75533,54047,24763,88791,462151,861288,786

בחו''ל ישראלים של 3013876088101,2961,9623,3276,85211צריכה ,202

בארץ זרים של צריכה 7681,0121,2411,4732,1353,7716.67911,70320,998פחות:

לצריכה לאומית הוצאה
הכל סך  פרטית

13,41417,05522,12232,87746,40862,07888,110147,010278,990
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TABLEVI/4.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY PURPOSE

IL. million

1971197219731974197519751976197719781979

1970במחיר Atי 1970 prices1975במחירpricesAt 1975

3.5283,7934,0334,0824,13812,85813,59214,20815,09315.428Food. beverages and tobacco

9571,0811,1771,2901,3223,2623,5403,6364,2804, 139Clothing. footwear and
personal effects

1,9062,0972,3002.4912,7109,24110,01110,62011,13011 ,590Housing

2172442632642801,1271,2031,2461.3071,341Household fuel and light

1.0011,1031,3181.5121.4093.9403.7713.7064.4935,935Furniture, furnishings and
household equipment

4385034995415321,5531,6461,7341,8731,917Household maintenance

9621,0621,1261,2041,2853,5253,6553.8574,0854,236Personal care and health

1,1451,3641,4961,6021,4384,1404,3674,8075,4796,295Transport and communication

9841,0741,0211,1011,0523,0213,2633.4313,6063,789Recreation and entertainment

1,1931,3061,4021,4671,5084,5254,6274,8004,9815,164Other services

63423528115580604334Miscellaneous

12,39413,66914,6701538215,68547,24749,75552,10556,37059,868DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE TOTAL

2582804054684631,2951,2561,4971,8811,932Consumption of Israelis abroad

655

1,997

760

13,189

809

14,266

701

15349

711

15,437

2,135

46,408

2,815

48,196

3,388

50,214

3,742

54,509

3,985

57,815

less: consumption of
nonresidents in Israel

NATIONAL PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURETOTAL
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וציבורית פרטית לצריכה הוצאה ו/5. לוח
ל"י מיליוני

197119721973197419751976197719781979

שוטפיםבמחי Atרים current prices
פרטיתלצריכההוצאה

וטבק משקאות 3.9364.6165.8618.52312.85817.15839.586מזון, 25.21770.977
ומאורי 3594575381.0221.8122.5275.462דלק 3.4049.774

וחפצים הנעלה 1.0481.3611.7342.4763.2624.85411.705הלבשה, 6.51718. 746
אישיים

הכל סך  קיימא כני 1.3641.8312.5673.8474.6896.05616.114מוצרים 8.28932.237
4485978551,3881,7792.2514,912ריהוט 3,0507,913

בית למשק 6437681.0451,6192,1612.7067.145ציוד 3,49515.432
אישיים תחבורה 2734666678407491.0994,057כלי 1.7448,892

הכל סך  אחרים 7028631.0781,6852.2733.1107.715מוצרים 4.67713.722
בית משק 1491992274385567431צורכי ,755 1 .0683,147

ותרופות 2463054256139221,2603,097תמרוקים 1,9625.201

וצרכי עיתונים 1311752013264335891,728ספרים, 9653,340
כתיבה

ושונות בידור 1761842253083625181,135מוצרי 6822.034

הכל סך  6.4728,55210.97715.98722.35330.18271.279שירותים 43.318143.330
עסקיים 2,8913,6914,3216,1168,59812,20831,101שירותים 18,46456,322

2.1733,0304,3006,6159,24111,88725,180דיור 15,23156,937
רווח2 כוונת ללא 1,4081,8312,3563,2564,5146,08714,998מוסדות 9,62330,071

בריאות 4616547471,0951,4902,1045,458מוסדות 3,52512,843
ותרבות חינוך 6257971,0661,4642,0092,5275,920מוסדות 3,81!.1J760

ודת סעד 1772182804055958382,061מוסדות 1,3043,769

מקצועיים, 1451622632924206181,559ארגונים 9832,699
וכוי פוליטיים

של נטו צריכה 4676256336638391.8094.851פחות: 3.3529.796
ב*רץ זרים

לצריכה לאומית 13,41417,05522,12232,87746,40862,078147,010הוצאה 88,110278,990
הכל סך  פרטית

גיבוריהלצריכההוצאה

7,0408,12014.88019,92930,95736,79380,745ממשלה 45,691131 ,086
מקומיות 7939861,3301,8852,6503,7058.893רשויות 5,64517,675
לאומיים 1071361862593284381.159מוסדות 6842.137

לצריכה 7,9409,24216,39622,07333,93540,93690,797הוצאה 52,020150,898
הכל סך  ציבורית

למכוניות. סיכה וחומרי דלק ומאור, בית לצורכי דלק כולל ו
הצריכה. של המתאימים בסעיפים הכלולות ותרופות מוין על הוצאות להוציא 2
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IL. million

TABLEVI/5.PRIVATE AND GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION
EXPENDITURE

1971197219731974197519751976197719781979

1970 Atנמחירי 1970 prices1975 Atבמחירי 1975 prices
Pirvate consumption expenditure

3.5283.7934.0334.0824.13814.208 13.592 12.85815,428 15,093Food, beverages and tobacco
3313804054204351.952 1.892 1.8122.113 2,060Fuel and light*
9511.0811.1771.2901.3223.636 3.540 3.2624.139 4.280Clothing. footwear and

personal effects

1.2191.4111.7161.9251.6194.547 4.573 4.6897.488 5.581Durable goods  Total
4044665305925801,771 1,697 1,7791,929 1,915Furniture
5976377889208291,935 2,074 2,1614,006 2,578Household equipment
218308398413210841 802 7491,553 1.088Personal transport equipment

626688743a/s7872.629 2.419 2.2732,888 2,790Otherproducts  Total
130159157182162671 612 556700 719Non durable household goods
229254. 3113303571 ,093 974 9221,144 1,135Personal care and medical

products
113134129157142492 437 433631 559Books, newspapers and

stationery
154141146149126373 396 362413 377Recreation and miscellaneous

goods

5.7336.3/66.5967.0477.18425.133 23.739 22.35327.812 2>5,515>5Services  Total
2.5422,8372,8183,0383,0899,772 9,152 8,59811,224 10,589Profit oriented services
1,9062.0972,3002,4912,71010,620 10,011 9,24111,590 11,130Housing
1.2851,3821,4781,5181,5854,741 4,576 4,5144,998 4,847Nonproift institutions2
4614975005325791,592 1,525 1,4901,733 1,655Health institutions
5405866336586591,963 1,954 2,0092,087 1 ,989Education and culture

institutions
158167173186200669 634 595722 695Welfare and religion

institutions
126132172142147517 463 420456 508Trade unions. political

organizations etc.

3974804042332481.891 1.559 8392.053 1.861Less: Consumption by
nonresidentsnet

11,99713,18914,26615,34915,43750,214 48,196 46,40857,815 54^09NATIONAL PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE  TOTAL

ure:xpendimptionGeneral government consu

6.0495,8548,8859,05110.01123,551 27,735 30,95723,472 26,235Government
6767357928308772,892 2,770 2,6503,227 3,095Local authorities
9097109113105367 333 328402 400National institutions

6.8156,6869,7869,99410,99326,810 30338 33,93527,101 29,730GENERAL GOVERNMENT
CONSUMPTION
EXPENDITURE  TOTAL

I Includes household fuel and light, oil and grease for personal transport equipment.
2 Excludes expenditure on food and medical products which is included in other items of consumption.
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וטבק משקאות מזון, על פרטית לצריכה ו/6.הוצאה לוח

ל"י מיליוני

197119721973197419751976197719781978'1979'

At'0שוטפבמחירינ current prices

הכל סך  3.3893.9695,0187.40311,06214.71221.77034.13134.61462,905מזון
ודגנים קמח 3984425369101,4521,7922,5184,0314,1137,709מוצרי

ומוצריו 9051,0781,4612,0242,7663,9705,4608,9028,91816,664בשר
1331561923024226269791,4841,4612,353דגים
1661741913395096448421,0871,1091,988ביצים

ומוצריו 3403894387721,2521,6302,4253,2153,2676,530חלב
מאכל 891031111933584185988389391,821שמני

טריים 4575617018731,3501,7822,6764,1134,2527,472פירות

טריים 3544275327451,0381,3862,0343,1313,0035,279ירקות
ומוצריו 237£273966069891,1871,6853,1743,2735,642סוכר

וקקאו קפה 1091251621962263701,0901,5401,6032,681תה

מעובדים וירקות פירות
ושונות

2012984437009071,4632,6162,6764,766

הכל סך  1משקאות 294344356331,10s1.3671.9773.3163.3835.351
קליט 1משקאות 135162113286458101,1481,9692,0273,065

חריפים 174משקאות 1592243134605578291,3471,3562,286

437טבק 329 2735307561,1651.5972.3382.4864.139

72,395 40,483

1,062 698

356 199

70,977 39,586

39 785 25,344 17,244 12,923 8,566 5,890 4,639 3,956  וטבק משקאות הכלמזון, סך

199 127 86 43 29 23 20

פחות:
נטו יצוא

המוחזקים' לשטחים

התאמה2

39,586 25,217 17,158 12,858 8,523 5,861 4,616 3,936 וטבק משקאות מזון,
הכל סך  (מותאם)

של הנמוכה מהימנותם בגלל בלבד. וטבק" משקאות מזון. הכל מסך ב1979 נוכה קבוצה, מכל קודם שנוכה לשטחים. נטו יצוא ו

מתכונת באותה .978 לשנת נתונים גס מובאים השוואה לשם המוחזקים. השטחים עס הסחר על הנתונים
הצריכה. של אחריס בסעיפים הכלולות מזון על הוצאות חשבון על התאמה 2
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TABLE V1/6.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES AND

TOBACCO

IL. million

1971197219731974197519751976197719781978'19791

1970Atכמחיר 1970 prices1975במחיריAt 1975 prices

3.0223.2393.4123.4293.48711.06211.63812.09012.92513,11613,330Food  total

3723814024014131,4521,4661.4721.6571,6901,710Bread and cereals

7618249078689242.7663.0123,1243,2143,2193.273Meat and meat products

114119129133131422472511491484470Fish

143143152163171509512496498508501Eggs

3163453713814031,2521.3401.4371,4771.5011,526Milk and milk products

8492969897 358346348368412423Edible oils

4124904404614541.3501,3901,4001,4941,5441,575Fresh fruit

3193193143283421.0381.0751,0611,1461,0991,046Fresh vegetables

2162262682512179891,0671,1531,4461.4941,534Sugar and sugar products

97102125136115226230246257267295Tea, coffee and cocoa

188198208209220700728842877898977Processed fruit and
vegetables and
miscellaneous

27.52913103123061.1051.1761.3391,3721,3991.475Beverages  total

129145152150153645715821814838881Soft drinks

146146158162153460461518558561594Alcoholic drinks

249282331362366756847850872928930Tobacco

3,5463,8124,0534,1034,15912,92313,66114,27915,16915,44315,735FOOD, BEVERAGES
AND TORAPf O
 TOTAL

274230less: Net exports
to the Administered
Territories1

1819202121656971767677Adjustment2

3,5283,7934,0334,0824,13812,85813,59214,20815,09315,09315,428FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO 
(ADJUSTED)
 TOTAL

1 Net exports to the Administered Territories, which previously were deducted from each group, were deducted in 1979 from
the total consumption of "Food, beverages and tobacco" only, owing to the low reliabilityof the data on trade with the
Administered Territories. For comparison, the data referring to 1978 are shown in the same way.
2 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

197119721973197419751976197719781979

pricesAtשוטפיםבמחירים curren

כולל 7,4299,77812,93017,55824,38226,89734,37162,802121,903סך

בנכים מקומית גולמית 6,9439,23812.64717.50422.97425.51231.04856.589115.370השקעה
הכל סך  קבועים

וייעור 2673794606871,0691,4031,7743,0735,482חקלאות

וחרושת) (כרייה 1,0591,3651,6172,2053,6884,2015,10510,07018,260תעשייה

1413213624807801,0771,6533,1105,411חשמל

מים 6693971252182533095631,310מפעלי

1181521893354182851974211,959בינוי

ושירותים 1,2461,6842,3823,6444,9325,6017,49513,13422,246מסחר

ותקשורת1 אחסנה 1,6791,6842,8433,1563,1413,3864,7949,40822,302תחבורה,

מגורים 2,3673,5604,6976,8728,7289,3069,72116,81038,400בתי

במלאי 486540283541,4081.3853,3236.2136.533גידול

הענפים. לגל ומטוסים) אוניות יצוא (בניכוי תחבורה בכלי ההשקעה כולל 1
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TABLEVI/7.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY ECONOMIC BRANCH

IL. million

1971197219731974197519751976197719781979

9במדו 70 Atירי 1970 prices 1975במדויו1 pricesAt■י 1975

6,5427,3827,7677,4427,74424,38221,41319,59820,20623,401GRAND  TOTAL

6.1066.9437.6577.4437.39422.97420.42018,00718.96320.9*9Cross domestic ifxed capital
formation  total

2372902873203631,0691,1011,0421,1261,133Agriculture and forestry

9081,0089649721.1513,6883,3782,9453,3643,597Industry (mining and
manufacturing(

1222392202302777808269361,0701,039Electricity

5869585573218200184212272Water projects

104116116149129418238117.146.377Construction

1,0991,2921,4561,5741,5874,9324,3824,2244,4104,167Trade and services

1,4771,2311,7281,3949723,1412,6592.5432,7563,849Transport, storage and
communication'

2.1012.6982,8282,7492,8428,7287,6366,0165.8796.555Dwellings

436439110/3501.4089931.5911.2432.412increase in stocks

I Incl. capital formation in transport equipment (net of exports of ships and aircraft) of all branches.
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קבועים, בנכסים מקומית גולמית השקעה  ו/8. לוח
נכס וסוג בלבלי ענף לפי

ל"י מיליוני

197119721973197419751976197719781979

שוטפיםבמח Atריס current prices

הכל סך
נכס סוג

6,9439,23812,64717,50422,97425,51256,589 31,048115,370

בנייה ועבודות 3.9995.7717.54111.18914.53615.87230.741מבנים 18.24562.325

למגורים בנייה
למגורים שאינם בניינים
אחרות בנייה עבודות

2,367
909
723

3,560
1,265
946

4,697
1,816
1,028

6,872
2.899
1,418

8,728
3,676
2,132

9,306
3,981
2,585

16,810 9,721
8,261 5,329
5,670 3,195

38,400
13,836
10,089

וציוד מכונות
תחבורה כלי

אחר וציוד מכונות
חיים בעלי במלאי שינוי

2.944
1,060
1,865

19

3.467
770

2,667
30

5.106
1,690
3,374

42

6.315
1,748
4,526

41

8.438
1,228
7,144

66

9.640
1,516
8,055

69

25.848 12.803
5,788 2,618
19,966 10,125

94 60

53.045
14,734
38,188

123

נכס וסוג כלכלי ענף

וייעור חקלאות
בנייה ועבודות 1332002013294726901,441מבנים 9002,201

וציוד 1341792593585977131,632מכונות 8743,281

וחרושת) (כרייה תעשייה

בנייה ועבודות 1962653375496948281,733מבנים 1,1252,945

וציוד 8631,1001,2801,6562,9943,3738,337מכונות 3,98015,315

חשמל
בנייה ועבודות 114109210326370808'75מבנים 4181,645

וציוד 662072532704547072,302מכונות 1,2353,766

מים מפעלי
בנייה ועבודות 55788286142165404מבנים 204870

וציוד 111515397688159מכונות 105440

בינוי
וציוד 118152189335418285421מכונות 1971,959

ושירותים מסחר
בנייה ועבודות 7421,0271,4482,3023,0503,3737,097מבנים 4,52611,506

וציוד 5046579341,3421,8822,2286,037מכונות 2,96910,740

ותקשורת אחסנה תחבורה,
בנייה ועבודות 4315276678411,1241,1402,448מבנים 1,3514,758

וציוד מכונות
תחבורה1 כלי

188
1,060

387
770

486
1,690

567
1,748

789
1,228

730
1,516

1,172 825
5,788 2,618

2,810
14,734

למגורים בנייה
בנייה ועבודות 2,3673,5604,6976,8728,7289,30616,810מבנים 9,72138,400

ו/7. ללוח י הערה ראה 1
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TABLEVI/8.GROSS DOMESTIC FIXED CAPITAL FORMATION, BY ECONOMIC
BRANCH AND BY TYPE OF ASSET

IL. million

1971197219731974197519751976197719781979

At 1970 prices 1970 1975Atבמחיריבמחירי 1975 prices

6,1066,9437,6577,443739422,97420,42018,00720,989 18,963TOTAL
Type of asset

3.5364.3774.5444.4844.60914.53612.80310.99411.091 /0.902Building and construction
works

2,101
798
637

2.698
954
725

2.828
1,071
645

2,749
1,143
592

2,842
1,116
651

8,728
3,676
2,132

7.636
3.138
2,029

6,016
3,050
1.928

6.555 5.879
2.666 3,003
1.870 2,020

Residential buildings
Nonresidential buildings
Other construction works

2.570
939

1,618
13

2.566
545

2,004
17

3.113
1.017
2,076

20

2.959
764

2,180
15

2.785
347

2,422
16

8.438
1,228
7,144

66

7.617
1,164
6,403

50

7.013
1,268
5,709

36

9,898 8,061
2,427 1,529
7.423 6,484

48 48

Machinery and equipment
Transport equipment
Machinery Sl other equipment

_ Change in livestock inventory

119

118

156

134

132

155

147

173

151

212

472

597

533

568

545

497

445 541

688 585

Economic branch
and type of asset

Agriculture and forestry
Buildings and construction
works
Machinery and equipment

172

736

200

S08

201

763

213

759

211

940

694

2,994

665

2,713

685

2,260

612 671

2,985 2,693

Industry (mining and
manufacturing)
Buildings and construction
works
Machinery and equipment

66

56

86

153

65

155

83

147

99

178

326

454

295

531

253

683

326 321

713 749

Electricity
Buildings and construction
works
Machinery and equipment

48

10

59

10

48

10

34

21

43

30

142

76

123

68

132

61

182 154

90 58

Water projects
Buildings and construction
works
Machinery and equipment

104116116149129418238117377 146
Construction
Machinery and equipment

651

448

774

518

853

603

911

663

925

662

3,050

1,882

2,649

1,733

2,607

1,617

2,197 2.536

1,970 1,874

Trade and services
Buildings and construction
works
Machinery and equipment

3794044173473381,124893765774 800
Transport and communication

Buildings and construction
works

159
939

282
545

294
1,017

283
764

287
347

789
1,228

602
1,164

510
1,268

648 427
2,427 1 ,529

Machinery and equipment
Transport equipment1

2.1012,6982,8282,7492,8428,7287,6366,0166,555 5,879
Residential buildings
Buildings and construction

works

/Seenote1 to Table VI7.
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הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות ו/9. לוח
הלאומיים והמוסדות המקומיות הרשויות

TABLEvi/9.CURRENT RECEIPTS AND EXPENDITURES OF GOVERNMENT, LOCAL
AUTHORITIES AND NATIONAL INSTITUTIONS

IL. million  at current prices שוטפים במחירים  ל"י מיליוני

1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971

Income from property and
enterpreneurship

Less: interest on
the public debt

Indirect taxes

On domestic production
On imports

Direct taxes
Thereof: contributions to
national insurance1

Current transfers from
households and private
nonproift institutions

CURRENT RECEIPTS 
TOTAL

Consumption expenditure

Subsidies

On domestic production
On exports2
On imports
Other subsidies to
the business sector'

Current transfers to
households and private
nonproift institutions'

CURRENT EXPEND!
TURE  TOTAL

CURRENT DEFICIT

14.570 4.776 3.262 3.228 2.203 1,424 874 706 589

43,94023, 700 13,640 7,026 4,579 3,120 2,058 1,586 1,112

100.187 52.589 35.405 26.366 17.387 12.731 8.222 6.009 4.567

57,155 30,169 18,789 13,527 8,722 5.243 3,583 2,988 2,435
43,032 22,420 16,616 12,839 8,665 7,488 4,639 3,021 2,132

104.094 52.292 33.151 23.294 14.247 9.118 6.361 4,786 4.021

29,966 15,752 9,609 6,143 4,077 2,806 1,961 1,479 1,241

5.010 2.985 2.218 1.457 858 558 379 348 283

179,921 88,942 60,396 47,319 30,116 20,711 13,778 10,263 8,348

150.898 90,797 52.020 40.936 33.935 22.073 16.396 9.242 7.940

78.343 27,859 23.849 15.566 9.569 3.484 2.420 1.465 1.292

14,936 8,072 4,580 3,300 2,037 1,108 879 496 398
15,021 3,591 6,010 3,453 2,302 1,950 1,035 826 770
2,891 1,295 900 301 950 426 506 143 124

45,495 14,901 12,359 8,512 4,280

58.910 33.450 21.069 14.023 9.927 6.346 3.779 2.635 2.053

288,151 152,106 96,938 70,525 53,431 31,903 22495 13^42 11,285

108,230 63,164 36,542 23,206 23315 11,192 8,817 3,079 2,937

מרכוש הכנסה
כלכלית ומפעילות
על ריבית פחות:
הציבורי החוב

עקיפים מסים
המקומי הייצור על

היבוא על

ישירים מסים
תשלומים .. מזה
ביטוח בעד

לאומי'

שוטפות העברות
בית ממשקי
וממלכ"ר

שוטפות הכנסות
הכל סך

לצריכה הוצאה

תמיכות

מקומי לייצור
ליצוא2
ליבוא

אחרות תמיכות
העסקי3 לסקטור י

שוטפות העברות
בית למשקי
ולמלכ''ר1

שוטפות הוצאות
הכל סך

שוטף גירעון

1 Since May 1973, includes employers' payments to employees'
health insurance, which are transfered to sick funds.
2 Incl. the subsidy component in directed credit  IL. 3.3
thousand million in 1978 and IL. 14.5 thousand million in 1979.
3 Subsidy component in government loans to the business sector
)See note 2 to table VI/10).

לקופות המועבר מקביל מס גביית כולל .1973 במאי החל 1

החולים.
מיליארד נ.3  המוכוון באשראי התמיכה מרכיב כולל 2

ב1979. ל"י מיליארד ו14.5 ב1978 ל"י
(ראה העסקי לסקטור הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב 3

ו/10). ללוח 2 הערה
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ייצור, גורמי במחירי לאומית והכנסה נקי מקומי תוצר ו/10. לוח
ראשי כלכלי ענף לטי

TABLEVI/10.NET DOMESTIC PRODUCT AND NATIONAL INCOME AT FACTOR
COST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH

IL. million. at current prices שוטפים במחירים "י, ל מייליתי

197119721973197419751976197719781979

ודיג ייעור .1,2631,5131,8572,8533,9835.6837,76111,91020,564Agricultureחקלאות. foerstry and
ifshing

(כריה 4,7436,0117,63111,25915,56821,53131.37050.28694,337Industryתעשייה (mining and
(manufacturingוחרושת)

ומים חשמל ,2,7113,6974,5746,5238,5039,35412.13721,60645,884Constructionבינוי. electricity
and water

אוכל שירותי ,2,3352,9363,7365,7058,23910,99215,80126,43958,523Commerceמסחר. restaurants
andוהארחה hotels

אחסנה ,1,8802,3003,0144,0845,1766,6969,90415,73828,756Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

ושירותים 2,0512,7863,6265,4607,88111,44317,48028,42654,527Financeפיננסים and business
servicesעסקיים

מגורים בתי על 1,2511,8542,7484,1785,9317,5769,17714,83036,520Ownershipofנעלות dwellings
ציבוריים 3,7794,5956,7419,14612,65516,37126,39240,79583,607Publicשירותים and community

'servicesוקהילתיים1 

אישיים 7128521,0651,4582,0552,9084,1366,61112,059Personalשירותים and other
servicesואחרים

זקופים בנק 65687220,397שירותי  11 ,900 6,6694,2733,095 2,0811,267Imputed bank service
charge

Subsidies for various לענפים 4,2808,51212,35914,90145,495סובסידיות
industries2שתים2

נקי מקומי 20,06925,67233,72548,58571,17696,793219,642139,848459,875NETתוצר DOMESTIC

גורמי PRODUCTבמחירי AT FAC
(לפני FORייצור COST (before

(adjustmentהתאמה)

נקי מקומי 8031,25842,8596648789,400200,805127,615403,174NET^19,01524תוצר DOMESTIC

גורמי PRODUCTבמחירי AT
(לאחר FACTORייצור COST(after
מלאי stockהתאמת and depre

ciationובלאי) adjustment)
לגורמי תשלומים :4285721,1121,5772,7533,4943,7807,36118,261lessגדוות: net factor payments

נטו pkV בחוץ paidייצור abroad
והשמטות 2264474921,1579533,6847,4945,23117,369Errorsטעויות and omissions

לאומית 18,81324,25530,63842,43962,88182,22285,950118,604367,544NATIONALהכנסה INCOME

לאומי NET)(=תוצר NATIONAL
במחירי PRODUCTנקי AT

ייצור) FACTORגורמי COST)

2,3132,9884,0886,2739,58412,83519,75235,78369,133Depreciationבלאי allowances
תמיכות :ess!3984968791,1082,0373,3004,5808,07214,936פחות: subsidies on

המקומי domesticלייצור production
סובסידיות :4,2808,51212,35914,90145,495lessפחות: subsidies
שתים2 forלענפים various industries2

ייצור על עקיפים 2,4352,9883,5835,2438,72213,52718,78930,16957,155Indirectמסים taxeson domestic
productionמקומי

גולמי לאומי 23,16329,73537,43052,84774,87096,772433,401תוצר. 228,929140,206GROSS NATIONAL
שוק) PRODUCT(במחירי (at

market pirces)

1 Excl. services (e.g., education and health services) on profit
basis. 2 Subsidy component in government loans to the
business sector, which could not be classiifed by industry, It was
not possible to estimate this item for the years preceding 1975.
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הניתנים ובריאות) חינוך שירותי (כגון שירותים כולל לא ו

הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב 2 עסקי. כסיס על
האומדנים ענפים. לפי לסווגו ניתן שלא העסקי. לסקטור
אומדן לערוך אפשרות מחוסר .1975 בשנת החל 1עוכו

כן. שלפני כשנים



תפוקה  תשומה
כללי עסקאות לוח ו/3ו. לוח

תקציב שנת שוטפים; מחירים  "י ל מיליוני
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972/73
ודיג ייעור 262.71,251.73.9001,522.2חקלאות, 3.9

90954,000.51,883.7157.9289.17,886.5תעשיה 645.8
055.22.411.017.4162.2בינוי 76.2

ומים 234.0172.55.295.86.8552.9חשמל 38.6
ותקשורת ■41.8363.5.265.0תחבורה 12.793.41,256.7 480.3
ושירותים 91.91,081.7440.356.1467.24,359.1מסחר 2,221.9

הכל סך  ביניים 1,539.96.925.12.600.5333.5873.915.739.6מוצרי 3,466.7
חומרים במלאי 0שינוי 113.4000 113.4 0

הכל סך  נטו מסים כולל 131.16,825.4618.028.9987.79,063.0יבוא. 471.9
סי"פ יבוא 98.95,627.3458.726.3964.07,554.1מזה: 378.9

. ליבוא 5.2תמיכות 178.824.3 .12.5215.9 4.9
יבוא על 37.41,376.9.183.62.726.21,724.7מסים 97.9

מקומית תפוקה על 40.9840.5260.523.9212.72,132.5מסים 754.0
מקומית לתפוקה תמיכות 142.4360.13.754.8 19.7594.8 14.1

עבודה' 1,021.74,143.72,508.8210.31,708.413,343,2שכר 3,750.3
לשכרן (פרט מוסף 722.22,789.8893.3223.11,163.07,865.5ערך 2,074.1

■ ■ כולל סך  3,313.421,051.06,877.4764.94,926.047,435.6תשומות 10,502.9

1957/76
ודיג ייעור חקלאות, "608.33,902.66.4004,528.4 11.1

2,903.511,823.85,261.31,465.61,225.524,476.4תעשייה 1,796.7
, 0187.16.730.850.8525.3בינוי 249.9
ומים 747.6740.020.9399.433.12,135.5חשמל 194.5

ותקשורת 100.71,096.3617.741.0197.53.121.9תחבורה 1,095.7
ושירותים 284.03,486.51,263.5222.21,414.014.498.8מסחר 7,828.6

הכל סך  ביניים .4.644.121.209.37מוצרי /715.52.159.02.920.949.286.3 11.176.5
חומרים במלאי 0שינוי 1105000 1105 0

הכל סך  נטו מסים כולל 308.721,901.31,562.970.33.275.828.299.0יבוא. 1.180.0
סי"פ יבוא 256.518,602.01,164.057.73,219.324,215.0מזה: 915.5

ליבוא תמיכות 15.9 1,040.688.62.5 11.0 1,177.7 19.1
יבוא על 68.14.339.9487.515.167.55.261.7מסים 283.6

מקומית תפוקה על 149.32,256.9945.983.4985.57,402.9מסים 2,981.9
מקומית לתפוקה 379.2759.63.1400.9תמיכות 111.62,202.3 547.9

עבודה' 2.692.710,624.15,570.0533.13,893.133,903.2שכר 10,590.2
לשכר) (פרט מוסף .ערך 2,241.4' 7,052.61,879.0715.62.521.120.729.7 6,320.0

כולל סך  '9,657.062,174.117,131.23,160.513,484.8תשומות 137,308.3 31,700.7

שכירים. לשאינם זקיפה כולל ו
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INPUT OUTPUT

TABLEVI/13.GENERAL TRANSACTIONS TABLE

IL. million  at current prices; budge! year.

Purchasers

Sellers

כולל סך
Grand
total

Final uses סופיים שימושימ

It 0
" i

j■*2 :2

ca. =

III
jki
n I I

r^£ ■
n a.

S E

5 v=

fli £=1

Agriculture, forestry and ifshing
Industry
Construction
Water and electricity
Transport and communication
Commerce and services

Intermediate products  loial
Changes in raw mateirals stocks
Imports, incl. net taxes  total
Thereof: imports, c.i.f.

Subsidies on imports
Taxes on imports

Taxes on domestic production
Subsidies on domestic production
Wages1
Value added (excl. wages)

INPUTS  GRAND TOTAL

Agriculture, forestry and fishing
Industry
Construction
Water and electircity
Transport and communication
Commerce and services

Intermediate products  total
Changes in raw material stocks
Imports. incl. net taxes  total
Thereof: imports. c.i.f.

Subsidies on imports
Taxes on imports

Taxes on domestic production
Subsidies on domestic production
Wages1
Value added (excl. wages)

INPUTS  GRAND TOTAL

1972/73
850.92.31.5122.251.2865.51,791.23.313.4

3,971.7158.92,183.1808.2246.75,795.913,164521,051.0
120.019.7563.86,011.7006,7l'5.26,877.4
165.412.928.2005.5212.0764.9
968.836.3211.280;202,372.83,669.34,926.0

4,236.3240.5354.2166.801,146.06,143.810,502.9
10.313.1470.63.342.07,189.1195.510. 185. 731.696.047.43S. 6

0000000 113.4
2.198.499.22,543.62,162.851.807,055.516,118.5
1,455.078.82,152.21,628.039.305,343.312,897.4
52.63.94.353.32.20 116.3332.1
806.024.3395.4588.114.701.828.53,553.2

1,335.543.2142.747.060.31,631.73,764.2
 180.4 1.4 15.32.10 1,120.91,320.1 1,914.9

73.01,456.53,279.20004.808.718,151.9

2,576.013.537.70003,543.710,492.7

16,315.2,081.69,329.69,396.8250.39,125.147,415.593,934.6

1975/76
2,334.7.62.3294.393.92,584.35,128.69,657.0
11,646.464.96,261.22,242.31,551.615,531.737.697.762.174.1

410.68.01,911.614,217.0,7016.605.917,131.2
745.96.4143.1010.429.61.025.03.160.5

2,655.99.0835.3247.220.56,546.410,362.913,484.8
12,320.763.61.149.1395.983.62,656.317,201.931.700.7
30.111.1.499.310.302.617.396.71.363.327.348.388.022.0137.3083

000000 110.5
6,652162.113,128.55.410.4 134.9025.218.753.517.7
4,554127.911.473.94,117.542.1020.231.744,446,7
63.624.6 185.15.80273.4 1,451.1
2,16437.81,679.21,478.098.605.260.410.522.1
3,200110.5634.583.0127.3191.14.347.411.750.3

1.001.8 38.4003,341.54,383.86.586.1
233.480.09.745.000013.459.047,362.2

8,0812.054.00008.153.628.883,3

272,125.2 134,816.9 24,197.9 1,355.7 22,890.6 33,826.2 5,262.3 47,28

1 Incl. imputation for nonemployees.
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מפורט עסקאות לוח ו/74. לוח
1975/76

תקציב שנת שוטפים; במחירים  ל"י מיליוני
קונים ^^^ ביניים1יי שימושי

^^^''~"^ 1234567891011מוכרים

שדה גידולי 170.60 175.90085.7601.00 217.100
חיים בעלי 211.70 216.337.10,565.531.3 ;0 5.100
הדר פרי 300 0000160.80 000

אחרת חקלאות 400 70.426.4024.9176.40 08.60
והציבה כרייה 500 0036.812.14.60 .600

ומלצרי דגיט בשד, 600 000254.9578.714.1 .610
וחלב שמן
אחר מזץ 700 2,043.00085.2865.52.0 4.6.1.2

והלבשה טקסטיל 876.40 .11.2.10.47.6 1.571.83.62.3
ומוצריו עור 900 00000110.9 4.31.90
ומוצריו עץ 10031.6 .410.90.35.37.2 0199.0.5

לאור והוצאה דפוס נייר, 11097.5 7.423.14.449.490.76.6 29.94.8502.4
ופלסטיק גומי מוצרי 12.1.1 022.4072.029.443.8 59.173.44.2

נפט ומוצרי כימיים מוצרים 13128.7111.7 8.877.427.25.791.912.8 30.737.730.5
נפט זיקוק 1438.422.8 27.039.675.219.)77.51.4 44.912.625.8

קרמיקה, זכוכית, 1500 0037.49.159.30 .13.50
ומוצריהם מלט
בסיסית מתכת 1600 7.0.4.17.710.90 .13.86.7
מתכת מוצרי 172.03.7 013.12.031.1160.73.5 16.284.66.4

מכונות 1845.114.2 14.829.728.018.618.31.2 8.511.37.3
חשמלי ציוד 1900 005.24.65.4.4 5.63.93.2
ואלקטרוני
הובלה כלי 204.7.2 0.23.52.23.0.1 1.61.6.9
יהלומים 2100 000000 000

שונות תעשיות 2200 001.0.91.0.1 13.92.04.1
למגורים בנייה 2300 000000 000
אחרת בנייה 2400 009.610.418.71.4 15.37.97.3

חשמל 255.96.6 29.14.558.838.357.93.1 91.715.331.2
מים 26252.7244.2 75.8128.81.48.75.91.0 5.31.11.8

יבשתית תחבורה 277.812.3 70.28.225.1180.1132.34.3 20.130.110.7
ותעוסה ספנות 2800 000000 000
אחרת תחבורה 290.2 02.04.38.331.00 .4.6.3

שירותים 3032.728.2 50.121.447.1234.8231.524.4 232.6129.9190.0
מסחר 3132.045.045.029.512.1113.1139.281.416.1108.167.2

.903.0 745.5262.02.461.5J.5SS6 3.842,7 379.3 475.9 618.3 2.841.3 708.7 הכל סך  כינייפ מוצרי

41.7 26.7 13.8 34.4 5.9
696.6 607.7 150.9 1,360.1 2,530.7

1.1 12.0
723.8 228.7

0
54.4

0
127.6

565.4 397.8 100.0 899.3 2.553.9 949.3 195.9 45.8 103.9
 13.2 43.7 1 10.5483.8377.2 6.6 .2 15.3
144.4 253.6 51.0 471.3 460.6 151.7 39.4 8.8 39.0
83.8 61.4 15.8 712.4 193.9 61.6 43.8 49.3 48.6

 10.3 7.5 1.5 60.3 92.5392.7 13.4 58.8  100.1
548.7 549.4 138.7 1.355.7 720.0 465.5 312.4 1,438.5 328.0
255.0 185.1 54.7 601.2 629.8 239.0 419.1 416.4 603.3

0
70.2

0
56.3

59.6 47.1
.3 .1
10.9 9.3
49.8 1.7

63.1157.1
546.0 380.2
715.9 505.8

518.5 2,168.3 606.8 6,396.2 7,564.6 4,938.8 1,357.9 1375.7 1,625.7 4,160.1 1.495,7

חומרים במלאי שינוי
נטו מסים כולל יבוא.

הכל סך 
מוה:

"פ סי יבוא
ליכוא תמיכות
יבוא על 00יס

מקומית תפוקה על מסים
מקומית לתפוקה תמיכות

עבודה2 שכר
לשגר) (פרט מוסף ערך

כולל סך  תשומות
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TABLE VI/14. DETAILED TRANSACTIONS TABLE

1975/76

1L. million  at current prices; budget year

Intermediate uses'^"~~"~ Purchasers

1213141516171819202122Sellers ^^^■^^^

023.80000000001 Field crops
0.10000000002 Livestock
000000000003 Cilrus
0.6000000001.84 Oiher agriculture
20.23.20.55.ג0108.518.3110.6 Mining and quarrying
.241.900.100000.96 Meal. llsh. oilanddairyproducts

046.00000I00007 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
19.046.4.48.41.213.42.38.123.609.211 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
10.2138.53.6179.416.713.35.82.78.90.814 Oil refining
10.17.3.4218.96.09.36.410.46.907.815 Glass. ceramic. cement and

their products
3.810.62.011.735.6270.7110581.026.3024.716 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
4.11.1.21.7.553.913.739.9234.11.12.220 Transport 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

.97.802.8.32.6.5I.I3.7.1.526 Water
16.160.31.5105.217.561.731.671.9114.8J9.427 Land transport

0000000000028 Shipping and air transport
.1.5119.5.5.32.1.2.27.60.129 Other transport

70.232.120.2177.436.5138.698.6215.8173.948.585.430 Services
40.57.49.934.874.0108.263.960.770.22.139.631 Commerce

Intermediate products  total 308.697.3 1.054.4 IJ74.7 719.31.925.2 280.6 988.3 240.41.493.9 544.

Changes in raw material stocks
Imports, inc. net taxes  total

Thereof:
Imports c.i.f.
Subsidies on imports
Taxes on imports

Taxes on domestic products
Subsidies on domestic products
Wages2
Value added (excl. wages)

8.6 0171.9 80.9 34.9 42.7 200.1
276.3 3,239.3 1.445.5 1.188.0 522.2I .551.3 638.1

221.7 2,723.0 1,183.8 986.8 408.6 I .242.5 542.8
3.9 0 34.5 14.7 1.4 2.1 0.9
58.5 516.3 296.2 305.9 115.0 310.9 104.3
15.4 3.4 47.7 83.8 52.4 161.4 63.9
2.6 7.9 22.2 10.6 5.4 16.8 7.0

7.0 14.4 8.5 43.
340.9 4.687.0 1.181.3 .533

279.8 4.053.3 974.8
.2 9.4 9.7
61.3 643.1 216.2
165.2 14.5 241.2
45.8 11.9 44.3

413
20
140
235

233.0 272.1 1,283.9 1.117.7 564.2 I .282.0 260.4 416.6 100.2 6365 36
107.5 948.6 138.2 563.6 330.9 896.0 122.9 370.5 151.6 797.0 24

INPUTS  GRAND TOTAL 929.6 4,552.8 3,775.6 4,236.3 2,148.7 5,756.4 1,599.0 2,242.7 5,167.4 4,297.1 1,9
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(המשך) מפורט עסקאות לוח  ו/4ו. לוח
1975/76 תקציב שנת שוטפים: במחירים ל"י. מיליוני

קונים ביניים'שימוש/. uses'Intermediateי

232425262728293031
o
rS /r; o

,/ מוכרים

שרה גידולי 0000000001,174.1ו
חיים בעלי 20000000002.867.1
הדר פרי 3000000000160.8

אחרת חקלאות 42.14.400000II. 10326.7
וחציבה כרייה 5137.2199.50000.126.60659.7

וחלב שמן ומוצרי דגים בשר. 66.410.6000006.30914.8

אחר מזון 70000013.6014.82.33.077.4
והלבשה טקסטיל 8.93.3.1001.01.9124.424.81.922.9

ומוצריו עור 90.000.1001.90135.9
ומוצריו עץ 10651.4249.2.1.2.71.6.945.46.81. 337.4

לאור והוצאה דפוס נייר, 111.519.8.8.32.41.125.6525.9143.81,669.4
ופלסטיק גומי מוצרי 1285.8100.6.4.3113.81.71.4199.6128.71.096.7

נפט ומוצרי כימיים מוצרים 1347.3200.54.31.91.65.01.4127.017.71.791.2
נפט זיקוק 1483.1130.3,385.536.7667.1159.370.621.087.73.405.5

מלט קרמיקה. זכוכית, 15805.8763.0.35.76.802.55.801.982.8
ומוצריהם

כסיסית מתכת 16112.7219.61.4.1.502.916.06.1972.9
מתכת מוצרי 17335.9581.62.2.6.48.32.417.671.22.969.8

מכונות 1847.1137.62.17.4.54.33.512.630.9855.1
ואלקטרוני חשמלי ציוד 1976.6248.67.95.14.5.550.439.44.41.037.8

הובלה כלי 201.82.10.113.336.616.540.211.4492.5
יהלומים 2100000000032.1

שונות תעשיות 2201.4.61.401.0026.610.0123.7
למגורים בנייה 230000000000
אחרת בנייה 242.64.117.813.17.22.840.8101.9148.0525.3

חשמל 252.57.80382.72.91.225.344.9123.81.331.5
מיס 264.95.610.36.4.4.62.710.415.3804.2

יבשתית תחבורה 27232.8343.433.12.534.29.68.0253.613.21,922.1
ותעופה ספנות 2800.1004.430.6.5035.6
אחרת תחבורה 2922.618.84.31.08.470.332.2679.9148.51,164.2

שירותים 0253.1519.1118.739.7869.7143.9253.95.529.9,641.511,889.6נ
מסחר 31191.9299.460.23.7114.818.113.6309.3347.92,609.1

הכל סך  כינייס .3.106.04.070.31,650.2508.91,849.3484.9587מוצרי 2.192.6<.984.0 t49,287.9 >

חומרים במלאי 000000000שינוי 110.4
הכל סך  נטו מסים כולל 569.6993.344.226.2116.13.001.8157.6,100.679.428.299.0יבוא

מזה:
קי"פ 413.1750.936.521.278.82.989.6150.8845.370.124.215.0יבוא

ליבוא 34.953.72.503.74.72.7תמיכות 19.0.1 1.177.7
יבוא על 191.4296.110.25.041.016.99.5274.39.45.261.7מסים

מקומית תפוקה על 570.9375.033.649.8734.5145.3105.7,264.0717.9מסים ;7,402.9
מקומי ליצור 2.1תמיכות 1.1101.9 299.132.958.020.7126.42.202.6 421.5 

עבורה2 2.701.12,868.9308.6224.51שכר ,663.9919.31,309.8,771.0 6.819.233,903.0 ;
לשכרן (פרט מוסף 840.61,038.4476.8238.71ערך .026.0642.8852.3.287.4,032.6 ;20,729.7 i

כולל סך  7,786.19,344.82,214.3946.25356.95,136.12,991.9,163.420,537.4137,309.511תשומות

בהתאמה. השורות, במגדירי המופיעים הענפים סמלי הם הטורים שבמגדירי הספרות 1

שכירים. לשאינם זקיפה כולל 2
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TABLEVI/14.TRANSACTIONS TABLE (Cont.(

Il_. million. at current prices: budget year 1975/76

Finalסופייםשימושים uses
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24.8056.2 0 0353.0321.61.495.71 Field crops
.1.05O76.521.1 66.7 .4189.81.293.04.160.12 Livestock
66.002.6 0 01.396.31.464.91.625.73 Citrus

1.192.51.0 19.2 227.6 1.9645.22,049.02.375.74 Other agriculture
0056.6 0 0641.6698.21,357.95 Mining and quarrying

3.638.0042.2 . . 0343.84.024.04.938.86 Meat. fish. oil and dairy
products

3.021.40136.5 0 2.51,326.84.487.27.564.67 Other food products
1,877.935.7279.5 0 104.22.176.04,473.36.396.28 Textiles and clothing
309.7.911.7 3.1 24.2121.3470.9606.89 Leather and its products
588.4.620.1 58.7 22.8180.5830.92.168.310 Wood and its products
304.4127.417.0 0 221.3179.0849.12,518.511Paper, printing and publishing
117.89.34.1 3.0 88.4639.2861.81,958.512 Rubber and plastic products
347.5233.8121.1 0 261.91,541.62.505.94.297.113 Chemicals and oil products
582.33.2224.3 0 564.7387.41,761.95,167.414 Oil refining
51.812.116.4 4.3 17.4157.9259.92,242.715 Glass. ceramic. cement and

their products
0.118.6 47.3 254.3265.8586.11,559.016 Basic metal and metal pipes

184.513.3212.6 353.8 1,375.1647.32.786.65.756.417 Metal products
84.07.820.7 454.3 126.5600.31,293.62.148.718 Machinery
247.73.983.1 979.0 1,024.2860.63,198.54.236.319 Electrical and electronic

Equipment
102.80348.1 323.0 2,012.7496.53.283.13,775.620 Transport equipment

0024.4 0 04,545.14.520.74.552.821 Diamonds
187.716.63.9 15.8 160.9421.0805.9929.622 Miscellaneous industries

00 .1 7,786.2 007,786.17.786.123 Residential building
410.068.0.9 6,430.8 1,911.608,819.59.344.824 Other building
643.780.710.3 0 118.529.6882.82.214.325 Electricity
101.815.7 .1 0 24.60142.0946.226 Water

1,976.324.9 10.4 242.5 445.6755.93.434.85,356.927 Land transport
301.60.1 0 21.84.777.55,100.55,136.128 Shipping and air transport
377.574.1 10.0 4.7 367.91.013.51,827.72,991.929 Other transport

5,886.3720.365.4 0 870.41,236.28,647.820,537.430 Services
6,434.43.3 17.9 395.9 278.61.420.18,554.311,163.431 Commerce

1,499.2 30,111.1,363.6 17.396.7 10,302.427,348.388,021.6137,309.5Intermediate products  total

00 0 000 110.4Changes in raw material stocks
6,652.162.1 134.9 5,410.4 13,128.5025,218.753,517.7Imports and net taxes  total.

Thereof:
4,554.127.942.1 4,117.5 11,473.9020,231.744,446.7Imports c.i.f.
65.3.65.8 185.1 24.60273.41,451.1Subsidies on imports
2,16437.898.6 1,478.0 1,679.205,260.410,522.1Taxes on imports
3,200110.5127.3 83.5 634.5191.14,347.411,750.3Taxes on domestic products

 1.81,0020 0 38.44,383.83,341.56,586.4Subsidies on domestic products
233,480.00 0 9,745.0013,459.047,362.0Wages2

8,0812.00 0 54.008,153.628,883.3Value added (exc. wages(

5,262.0 47,281,356.0 22,890,6 33,826.024,197.9134,816.5272,126.0INPUTS  GRAND TOTAL

1 Figures in column headings are the code numbers of the branches which are presented in the rows.
2 Incl. imputation for nonemployees.
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התשלומים מאזן ז'. פרק

הון תנועות חשבון
משיכה וזכריות מונטרי זהב עסקאות (כולל

סעיפים הכיךלאומית, המטבע קרן של מיוחדות
ז/1). כלוח ו4 3

שחלו השינויים את משקף זה חשבון
כעקבות המדינה של חרץ ובנכסי בהתחייבויות
קניות וכן חו"ל. עם שבוצעו הכלכליות העסקאות
שלא הפרטי הסקטור ידי על חרץ מטבע ומכירות
זה, חשבון לארץ. חוץ עם כלכלית פעילות למימון
הלא לסקטור מופרד נטו, כסיס על ז/1 בלוח שניתן
לתנועות יותר רכ פירוט המונטרי, ולסקטור מונטרי

ז/3. בלוח ניתן (התחייבויות) הון

חוץ במטבע ופיקדונות נכסים
כספיים במוסדות

ז/4ן (לוח

שבידי הנכסים את כוללים חוץ במטבע הנכסים
והחשב ישראל בנק בישראל, הכספיים המוסדות
וחברות פרטים בידי נכסים כוללים הם אץ הכללי.
הלוואות לא ואף  זרים ערך ניירות כגון 

חוץ, לתושבי
הפיקדונות את כוללים חוץ במטבע הפיקדונות
חלק כישראל, הכספיים במוסדות זרים של
זרים בנקים של הלוואות הם אלה מפיקדונות
זה חלק משנה; למעלה שפירעונן מקומיים, לבנקים

נתונים. מחוסר להפרדה 1יתן אי1ו

לארץ לחוץ ישראל חוברת
ז/5) (לוח

לתושבי המשק התחייבויות מוצגות זה בלוח
במטבע אם ובין חוץ במטבע פירעונן אם בין חרץ,
שהוצאו החרב איגרות את כולל זה לוח אין מקומי.
מניות או זרים לתושבים ונמכרו פרטיים גורמים ע"י
חלק (המהוים זרים לתושבים שנמכרו ישראליות

בישראל). הזרים מהשקעות
הפירעון, מועדי לפי כחובות להבחנה בנוסף
חובות כץ דהיינו, החייבים, בין הפרדה קיימת
של וחובות ובפרטי הסקטור של חובות ממשלתיים.
מרעד לפי גם נית1ים אלה חוברת בישראל, הבנקים
לזמן חוב ההלוואה. קבלת ביום שנקבע הפירעון
קבלתו; מיום שנה עד שפירעונו כחוב מוגדר קצר
מיום לשנה מעל שפידעונו זה הוא ארוך למועד חוב

קבלתו.

והסברים הגדרות

אשר הגדרות לפי נערך התשלומים מאזן אומדן
מאזן לפיהן הבינלאומית. המטבע קרן ע"י נקבעו
העסקות כל של שיטתי רישום הוא התשלומים
בין מסוימת תקופה במשך שבוצעו הכלכליות
משקים ובין המרווחת המדינה של הלאומי משקה

חיצוניים. לאומיים
העסקות את כוללים הנתונים ,1967 בשנת החל
ותושבי ישראל תושבי בין שבוצעו הכלכליות
אזרחי שאינם וסיני, עזה רצועת ושומרון, יהודה

ישראל.
השוטף החשבון למאזן: עיקריים חלקים שני
ובהעברות בשירותים בסחורות. הסחר את הכולל

ההון. תנועות וחשבון חד'צדדיות

השוטף החשבון
חדצדדיות והעברות שירותים סחורות, (חשבון

ז/1) בלוח ו2 1 סעיפים

את מסבס (1 (סעיף לה חשבון של ראשון חלק
סחורות על בעלות בהעברת והתשלומים התקבולים
שירותים. מתן כעבור והתשלומים התקבולים ואת
את מסכם זה חשבון של (2 (סעיף השני החלק
שכנגד. התחייבות כל גוררות שאינן ההעברות
בסיס על הטובין ערך נרשם הסחורות, בסעיפי
שירותים וביטוח. הובלה הוצאות ללא דהיינו פו"ב,
נרשמו התשלומים, במאזן לכוללם יש אם אלה.
1957 שנת (עד המתאימים. השירותים בסעיפי
יברא על הנתונים סי"ף). בסיס על היבוא נרשם
ו') (פרק הלאומיים בחשבונות הכלולים ויצוא,
הוא הטובין של היבוא ערך שם, בהגדרתם: שונים
עבור הוצאות גם כולל כלומר סי"ף, כסיס על

ישראלים. מובילים ע"י שסופקה הובלה
ז/2< (לוח חוץ'' "נסיעות כסעיף הנתונים סדרת
הבנקים שנתוני מפני ,1979 בשנת תוקנה
נכונה שיקפו לא המאזן) לעריכת בסיס (המשמשים
תוקן זה סעיף של הזכות צד זה, כסעיף הפעולות את
וצד בישראל וריס תיירים של הלינות נתוני סמך על
היוצאים הישראלים מספר סמך על  החובה

לחו''ל.
ז/2. בלוח ניתן השירותים פירוט

פירוט ז/1. בלוח ניתן צדדיות החד ההעברות פירוט
(לוח כ"ז ובפרק חוץ) ןסחר ח' בפרק ניתן הסחורות

כז'/ונ)
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מגורמים המתקבלים נתונים ועל ממשלתיים
החיצוניות. הכלכליות העסקאות את המבצעים
שונים גורמים של הדיווחים אחידות חוסר בגלל
כספיים חשבונות בסגירת פיגורים ובעקבות
כדי סעיפים למספר מוקדם אומדן נערך ומאזנים,
לכן מראש. קבועים במועדים הדיווח את להגיש
ותיקונים בדיקות עיבודים, עובר התשלומים מאזן
השינויים את המסביר דבר פרסומו, אחרי נוספים

פעם. מדי בו המוכנסים

על המפקח נתוני על מבוססים כרובם הנתונים
מאון להגדרות שהותאמו ישראל בבנק חוץ מטבע
התשלומים, מאזן לנתוני כניגוד אולם התשלומים,
בחובות שחלו השינויים את גם הכולל הסך כולל
המטבעות של החליפין בשערי תנודות בגלל

לדולר. ביחס השונים

מבוססים התשלומים במאזן הנכללים הנתונים
משרדים של ישראל, בנק של מרוכזים דיווחים על

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1952 1970 ישראל של התשלומים 365מאון
19761966 ישראל של התשלומים 549מאק
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ישראל1 של התשלומים מאץ ז/ו. לוח
TABLEVH/1. ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1

דולר Sמיליוני million

19731974197519761977§19781979

ושירותיס סחורות .12,6153.3194.0163,2002.563 3,3493.7571. Goods and services (net)
הכל סך total(נטו)

ושירותים סחורות 2,8123,7213,8254,5665,6646,7358,126Exportsיצוא of goods and
services

ושירותים סחורות 5,4277,0407,8417,7668,22711,883יבוא 10,084Imports of goods and
services

(נטו) סחורות סחר 1:12,450. J0843,4692,7112,1552,8193,2561.1 Merchandise (net)
(פו"כ) סחורות 1,5632,0052,1812,6703,4044,0754,723Exponsיצוא (f.o.b.)
(פו"ג) סחורות 4,0135,0895,6505,3815,5596,8947,979Importsיבוא (f.o.b.)

ישיר ביטחוני יבוא 1,253 1,2251,8461,5551,084 1,612 1,150Defence imports
אחר 2,7603,8643,8043,8264,4755,2826,829Otherיבוא

(נטו) שירותים חשבון 1.2 1652355474894085305011.2 Services account (net)
שירותים 1,2491,7161,6441,8962,2602,6603,403Exportsיצוא of services
שירותים 1,414יבוא 1,9512,1912,3852,6683,1903,904Imports of services

צדדיות חד העברות .22,1901.7181,7702,210/2,0822,4002,2812. Transfer payments (net)
הכל סך  total(נטו)

אישיים פיצויים 2.12643173593143504064392.1 Personal restitution
fromמגרמניה Germany

אחרות פרטיות העברות 2.24023192632503344025102.2 Other personal
remittances(נטו) (net)

למוסדות העברות 2.37374105065384694394602.3 Institutional remittances
ביןממשלתיות העברות 2.47876726421,1089291,1538722.4 Intergovernmental (net)

(נטו)

שירותים ,4251,6012,2469904819491,476OODSסחורות, SERVICES
חד ANDוהעברות TRANSFER

PAYMENTSצדדיות (net) (1+2)
(1+2) (נטו)

כולל סך
GRAND TOTAL

למעט הון תנועות .3§971§938§1,885§7433091.4612,417Capital movements excluding
במוסדות assetsנכסים of central monetary

מרכזיים institutionsמונטרייס (net)  totaP
הכל2 (נטו)סך

מונטרי לא סקטור 3.1§1,033§590§1,661§8412699781,6413.1 Non monetary sector
פרטי סקטור 3.11§375§735338§982632096353.1 1 Private sector

ישירה השקעה 3.1113.111 Direct investment
בישראל 1859768581008953in Israel
00I66כחו"ל 12abroad

למועד הלוואות 3.112§195§45§54119101681183.112 Long term loans
ארוך

למועד נכסים 3.1135593164673.113 Long term assets
(ני"ע) (securities)ארוך

והתחיי הלוואות 3.1146§129§314S 47211624863.114 Short term loans
קצר למועד andבויות liabilities
למועד נכסים 3.1156 193108225389 145473.115 Short term assets

קצר
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(המשך) ישראל1 של התשלומים מאזן ז/ו. לוח
TABLEVII/1.ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS' (cont.)

דולר Sמיליוני million

19731974197519761977§19781979

ממשלה 3.126585171,3239395327691,0063.12 Government

התחייבויות 3.1216354581,4038705329191.0433.121 Long term

ארוך liabilitiesלמהנד

התחייבויות 3.122235970782494173.122 Short term

קצר liabilitiesלמועד

נכסים 3.1231092456203.123 Shorl term

קצר assetsלמועד

המונטרי הסקטור 3.26234822498404837763.2 Monetary sector

נכסים 3.21419452152534897957093.21 Assets

התחייבויות 3.22357 3034391555291,2781,4853.22 Liabilities

של חוץ במטנע נכסינ! .4527SISUS272385795034. Assetsinforeign currency

מונטריים andמוסדות related liabilities of

והתחייבויות theמרכזיים central monetary

הגל סך institutionsקשורות total

נכסים 4.148873769 1242388654194.1 Assets

התחייבויות 4.2397821797


 14844.2 Liabilities

(3+4) נטו הון 2,0331716715821,914NET§44491,753§תנועות CAPITAL

כולל2 סך MOVEMENTS (3+4)

GRAND TOTAL2

זכויות של הקצאה ,275. Allocationsof SDR
מיוחדות משיגה

סטטיסטייס ה8ר*יס ,§19§152§213§2744103674656. Statistical discrepancies

1Thesymbol()isfordebit. 2An increaseinthe liabiabiliiies סו6יעה בהתחייבויות עלייה 2 חובה. מציין () סימן
appears as positive datum, an increase in assets as negative .() שלילי כנתון בנכסים עלייה חיובי. נתון
datum ().
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ושירותים סחורות חשבון .in לוח
TABLEVII/2. GOODS AND SERVICES

דולר $מיליוני million

1974197519761977§19781979

הכל סחורות01ך סחר 1.11.1MERCHANDISE1TOTAL
למאזן מותאם סחורות יצוא 1.11? 004.92,180.42,669.83,403.54,074.84,722.5LI 1 Exports of goods adj usted

toהתשלומים balance of payments
חוץ סחר לפי יצוא 1.1111 737 31,834.52,305.72,962.73,716.14,301.21.111 Exports according to Fo

reign Trade Statistics
רצועת ליו"ש, יצוא 1.11.2298.7370.0392.3466.4389.5446.11.112 Exports to Judaea and

וסיני ,Samariaעזה Gaza Strip
and Sinai

אחרות התאמות 1.11331.124.128.225.630.824.81.113 Other adjustments
(פו"ב) סחורות יבוא 1.125,088.65,651.75,381.15,558.56,894.27,979.11.12 Importsof goods (f.o.b.)

התשלומים למאזן adjustedמותאם to balance of
payments

חוץ סחר לפי יבוא 1.1214,176.54,108.74,076.64,760.75,631.07,333.11.121 Imports according to Fo
reign Trade Statistics

רצועת מיו"ש. יבוא 1.122101.7123.1143.3154.3165.2163.51.122 Imports from Judaea and
וסיני ,Samariaעזה Gaza Strip

and Sinai
ביטחוני יבוא 1.1231,223.91,846.31,555.51,083.71,612.11,150.31.123 Defence imports

אחרות התאמות 1.124413.5426.4394.3440.2514.1667.81.124 Other adjustments

הכל סך שירותימ 1.2.2SERVICES TOTAL
הכנסות 1,714.01,646.41,894.62,263.12,660.43,403.5INCOME
הוצאות 1,953.62,190.32,383.52,666.93,188.83,905.5 EXPENDITURE

יו"ש. עם עסקות :Thereofמזה: transactions with
וסיני עזה Judaeaרצועת and Samaria,

Gaza Strip and Sinai
הכנסות 77.059.480.384.670.221.7 Income
הוצאות 211.8209.7192.1192.8188.346.8 Expenditure

ותחבורה הובלה שירותי 1.21I .21 Freight and transportation
הכל הכנסותסך 1.21 ■578.3566.5632.7750.0845.6876.91.211 Income  total

יצוא .62.477.685.899.3101מטעני I148.1Export cargoes
ירים נמלים בין 284.5263.8306.9331.8426.7365.3Cargoesמטענים between foreign ports

נסיעה 101.6107.0132.5178.2166.9200.6Passengerדמי fares
חבירה 57.155.640.747.046.451.3Charterדמי hires
נמל 46.734.440.646.757.369.4Portשירותי disbursements
דלק :25.513.918.618.530.139.2Thereofמזה: bunker oil

26.028.126.247.047.242.2Otherשונות

הכל הוצאותסך 1.212508.2592.7675.9791.0942.61,131.81.212 Expenditure total
יבוא 118.0H6.7U5.0130.0177.2233.0Impotrמטעני cargoes
נסיעה 31.930.551.256.675.594.7Passengerדמי fares
חכירה 85.492.076.091.7147.4147.8Charterדמי hires
נמל 190.4230.6293.4279.9329.9393.0Portשירותי disbursements
דלק :64.980.996.8122.7123.3186.7Thereofמזה: bunker oil

82.5122.9140.3232.8212.6263.3Otherשונות

Additional detail see in Chapter VIII Foreign Trade. חוץ. סחר  חי בפרק ראה נוסף פירוט
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(המשך) ושירותים סחורות חשבון ז/2. לוח
TABLEVII/2.GOODS AND SERVICES (cont.)

דולר Sמיליוני million

1974197519761977§19781979

הכנסות חוץ1 נסיעות 1.22286.0293.0430.0564.2594.7789.91.22 Travel' Income

הוצאות 155.0176.0185.0245.2346.2432.2 Expdt.

הכנסות ביטוח 1.23241.5212.9234.2264.3297.0346.61.23 Insurance  Income

הוצאות 270.3258.9259.5293.6306.4335.2'Expdt.
הכנסות קרמיות 1.23165.855.174.181.1115.1139.21.231 Premiums  Income

הוצאות 198.8190.4202.2218.2213.0223.8Expdt.
הכנסות תביעות 1.232121.0106.6106.3125.3125.6142.31.232 Claims Income

הוצאות 58.956.744.256.569.483.5Expdt.
הכנסות עמלה דמי 1.23354.751.253.857.956.365.11.233 Commissions  Income

הוצאות 12.611.813.118.924.027.9Expdt.

הכנסות מהשקעות הכנסות 1.24354.0321.1311.7370.8494.2769.01.24 Investment income  Income

הוצאות 585.4718.2742.6786.5992.41,371.6Expdt.
הכנסות  ישירה מהשקעה 1.241I.24 I Direct investment  Income

הוצאות 60.959.063.470.159.665.1Expdt.
הכנסות אחר 1.2*2354.0321.1311.7370.8494.2769.01.242 Other Income

הוצאות 524.5659.2679.2716.4932.81,306.5Expdt.

הכנסות אחרים שירותיפ 1.25228.2228.9265.0291.8408.9602.11.25 Other services  Income

.332.7342.5394.5436.6451.2503.7Expdtהוצאות
הכנסות  אישיות הכנסות 1.25130.336.031.136.544.571.11.25 1 Personal income  Income

הוצאות 185.6196.7191.0I88.I198.0271.2Expdt.
הכנסות סוכן דמי 1.25264.988.493.6114.4186.0315.91.252 Agents' fees  Income

הוצאות 40.350.163.581.6103.896.7Expdt.
הכנסות אחר 1.253133.0104.5140.3140.9178.4215.11.253 Other  Income

.106.895.7140.0166.9149.4135.8Expdtהוצאות

הכנסות ל.נ.מ.א. ממשלה 1.2626.024.021.022.020.019.01.26 Government n.e.s.  Income

הוצאות 102.0102.0126.0114.0150.0131.0Expdt.

1 For revision of series see introduction. מבוא. ראה  הסדרה תיקון ברבו

י18 התשלומים מאון



סקטור לפי ישראל, של ובהתחייבויות בחובות שינויים  ז/3. לוח
דולר מיליוני

1971197219731974

הדו"ח תקופת לתחילת החוב 6,919§5,622§4,761§3,569§יתרת

הכל סך התשלומים למאזן מותאם שינוי .1610487$§ 797S636
(נטו) ממשלה 1.1463373658504
(נטו) ארוך 447410635458מועד

תקבולים בחו"ל חוב איגרות 285300502326מכירת
תשלומים 105 116 143 161

תקבולים ארה"ב ממשלת 283300342290הלוואות
50תשלומים 10399 136
תשלומים "י כל פירעון 94086מזה:
תקבולים אחרות ממשלות 375654הלוואות
תשלומים 363
תקבולים מסחרי 664אשראי

3556תשלומים
תקבולים בינלאומיים 13ארגונים
22^2תשלומים
תקבולים 52585119אחר
תשלומים 19612026

(נטו) קצר 6372346;מועד
תקבולים מסחרי אשראי 123657178מזה:
166134132תשלומים

(נטו) פרטי 1.2127§147§174§71
(נטו) ארוך 44§195§151§123מועד

תקבולים בינלאומים 13161115ארגונים
8889תשלומים
תקבולים מסחרי 113347226אשראי
26504743תשלומים
תקבולים מטבע להמרת המדינה בערבות 26מזה;
39תשלומים
תקבוליט ארה"ב ממשלת 1הלוואות

73תשלומיפ 11
תקבולים בל"י פירעון 6מזה: 1 1 1

תקבולים אחרות 2579137§242§148הלוואות
תשלומים 110808982
תקבולים חוב לתשלום המדינה בערבות .27מזה. 432712
0192515תשלומים
תקבולים מטבע להמרת המדינה 120146103153בערבות
60414952תשלומיט

(נטו) קצר 10§4421מועד
תקבולים מסחרי 48584242אשראי
55674241תשלומים
תקבולים מטבע להמרת בערבות 42__מזה.
41תשלומים
תקבולים 82§818768אחר
70828973תשלומים
תקבולים חוכ לתשלום המדינה בערבות ,1מוהל

51תשלומים
תקבולים מטבע להמרת המדינה 11443462בערכות
15תשלומים 136937
תקבולים הבינלאומית המטבע מקרן הלוואות 1.32078
3335תשלומים

(נטו) ערך התאמות .13724104134
אחרות ממשלוח בהלוואות 69מוה:

pn גמטבע זרים של בפיקדונות שינוי .3545350396421
הדו"ח תקופת לסוף החוב 6,9198,110$§5,622§4,761§יתרה
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TABLEVII/3.CHANGES IN ISRAEL'S LOANS AND LIABILITIES, BY SECTOR

S million

§1975§1976§1977519781979

8,11010,22411,64513.18616,063OUTSTANDING LOANS AND LIABILITIES AT
BEGINNING OF REPORTING PERIOD

1.691I. 11651571.167I. 562I. Change adjusted to the B.o.P total
1,3339615408511,0421.[ Government (net(
1,4038835329191.043Longterm (net(
3(0347355400411Bonds issued abroad  receipts

 172 184 181244296 payments
1,3198286339821,027US. Government loans  receipts
 124 161230 197203 payments
553864Thereof: to be repaid in local currency  payments
68763610467Other Governments' loans  receipts

2326219444 payments
10Trade credits  receipts
43100 payments
3891618International organizations  receipts

3768 12 payments
6325287Other  receipts

34206342 12 payments
7078868 1Shortterm (net(

1Thereof: Trade credits  receipts
1 payments
14566273306041.2 Private (net(
5411910168118Longterm (net(
15101International organizations  receipts

1016669 payments
2533395036Trade credits  receipts

*I36525833 payments
253317Thereof: Convertibility guaranteed by the State  receipts

^13642 payments
0U.S. Government ^0^^^  receipts

 128 payments
028Thereof: to be repaid in local currency  payments

188297196399331Other loans  receipts
122 141 167217208 payments

11664622Thereof. Repayment guaranteed by the State  receipts
191825149 payments
167243110Convertibility guaranteed by the State  receipts
79 10683 payments
915317162486Shortterm (net(
2821221993491,045Trade credits  receipts

200187201354702 payments
282122147Thereof: Convertibility guaranteed by the State  receipts

200187 147 payments
1825101217359Other  receipts
9138250216 payments

75177Thereof: Repayment guaranteed by the State  receipts
241 payments
104237Convertibility guaranteed by the State  receipts
26675 payments
21589931.3 Loans from I.M.F.  receipts

 10784 payments
10648268931522. Valuation adjustment (net(
56711074457Thereof: other governments' loans
5272577061.6171.4633. Changein foreigners' foreign currency deposits

10,22411,64513,18616,06319,240OUTSTANDING LOANS AND LIABILITIES AT END OF
REPORTING PERIOD
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כספיים במוסדות חוץ במטבע ופיקדונות נכסים ז/4. לוח

שנה סוף דולו; מיליוני

 נכסים
הכל סך

Assets total

 פיקדונות
הכל סך

Deposits 
total

ישראל Bankבנק of Israel

כספיים מוסדות
נכסים אחרים

Other
monetary

institutions
assets

נכסים
Assets

פיקדונות
Deposits

בניכוי נכסים
פיקדונות
Assets less
deposits

1 3+6 + 724 + 9345 =346

195479.920.629.729.711.6

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

1959168.424.1123.92.8121.1. 2.1

1960270.278.2213.223.8189.40.8

1961365.479.8279.40.6278.81.3

1962522.4101.7419.60.4419.213.9

1963656.0122.0515.20.5514.741.2
1964702.8134.4545.00.6544.444.4
1965825.3149.4643.00.7642.351.3
1966805.2165.8621.01.0620.034.4

19671,035.4186.3714.61.0713.6133.6

1968967.8231.3662.81.0661.891.6

1969773.9327.6412.431.0381.449.5
1970962.1452.8458.638.5420.124.4

19711,584.6997.0732.010.7721.335.9
19722,531.51,347.21,229.54.61,224.957.1

19733,664.61,743.71,809.81.81,808.0168.5

19742,945.182,165.71,199.71.71,198.058.4
19753,156.72,691.71,183.63.91,179.7105.0

19763,445.12,948.61,373.211.71,361.589.8
19774,275.43,655.51,570.910.71,560.2198.9
19786,160.25,272.82,677.98.62,669.3104.6

19797388.56,736.33,120.025.73,094.3115.0

חוץ. תושבי של כפיקדתות pn מטנע על הפיקוח הוראות ע"י המוגדרות חוץ במטבע עולים של הפקדות כולל 1

מקומיים. לבנקים הלוואות ג0 כוללים והפיקדונות זרים לבנקים הלוואות גם כוללים הנכסים 1972 מינואר 2
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TABLEVH/4.ASSETS AND DEPOSITS OF FOREIGN CURRENCY IN MONETARY

INSTITUTIONS

1 million; end of year

מסחריים למשכנתאותבנקים Commercialובנקים and mortgage banks

DepositsפיקדונותAssetsנכסים

בניכוי נכסיס
פיקדונות
Assets less
deposits

הכל סך
Total

מה
הלוואות
לזרים

Thereof:
loans to
foreigners

הכל סך
Total

בנקים ידי על
מחו"ל

By banks
from abroad

פרטים' ידי על
By pirvate
individuals'

89ר = 10+ 1110U12 79

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

84.7079.25.373.95.51961

88.916.4101.38.093J 12.41962

99.630.2121.519.4102.121.91963

113.437.2133.8■ 15.9117.920.41964

131.046.8148.720.4128.3 17.71965

149.849.1164.833.2131.6 15.01966

187.267.2185.322.2163.11.91967

213.451.6230.359.6170.7 16.91968

312.044.8296.686.7209.915.41969

479.1113.4414.396.9317,464.81970

816.7139.6986.3458.1528.2 169.6]971

!,244.9111.31,342.6670.0672.697.71972

1,686.3358.81,741.9837.9904055.61973

1,687.0441.452,164.01,101.751,062.3477.01974

1,868.1643.22,687.81,546.21,141.6819.71975

1,982.1601.22,936.91,571.51,365.4954.81976

2,505.6452.63,644.82,069.41,575.4 1,139.21977

3,377.7500.15,264.22,899.32,364.9 1,886.51978

4,153,5754.16,710.63,399.03,311.62,557.11979

I Incl. immigrants' foreign currency deposits, which were deifned by the regulationsof the Foreign Exchange Controlle
as deposits of foreigners. 2 Since January 1972 the assets also include loans to foreign banks and the depositsa Is
include loans to local banks.
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לארץ לחוץ ישראל חובות ז/5. לוח
דולר; שנהמיליוני סוף

וחובות ח ץ'במטבע

הכל מך
Total

הממשלה obligationsGovernmentחובות

כולל סך
ארוך Longלמועד term

קצר למועד
Short term

Grand Total
הכל סך
Total

הכל סך
Total

מלוד איגרות מזה:
והפיתוח העצמאות
Thereof: Inde
pendence and
Development

Bonds

1 2+ 1123+7+1034+6456

195549146639838319815

195657251445442324631

195761954148445829026
195868958550748132426
19597586355325233599

19608717205485393889

19611,00782661460442010

19621,17998171970645313

19631,3281,114$818174871

19641,5101,2689179165231

19651,7461,4871,0581,03656322
19661,8821,6021,1421,10257140
19672,1461,8531,3911,3847437

19682,3922,1061,5531,54182112

19692,7972,5231,8581,83688422

1970§3,569§3,3072,4072,3371,01970

1971§4,761§4,5082,9262,8321,19994
1972§5,622§5,4133,3083,2511,38357
1973§6,919§6,7184,0033,9091,74294
1974§8,11087,9174,6864,5421,907144

1975§10,224§10,0386,1756,1032,04572
1976§11,654811,4937,3047,1532,208151

1977§13,186§13,0718,0487,8602,380188

1978§16,0635,9518,9378,8172,538120

1979§19,2409,1349,9569,8372,579119

בחובו שינויים וכוללים התשלומים, מאזן להגדרות שהותאמו ישראל, בבנק חוץ מטבע על המפקח דיווחי על מבוססים הנתונים 1

ז/3). לוח (ואה התשלומים במאזן נכללו שלא החליפין בשער שינויים בגלל
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TABLEVII/5.OBLIGATIONS OF ISRAEL TO ABROAD

end of yearS million;

ency 'eig ncur rt i o n s in forObli gaבלירותחובות שפירעונס
ישראליות

פרטיים Privateחובות obligationsObligations payable in IL.

מוסדות
מונטריים

הכל ארוך0ך קצרלמועד הכלפרטייםלמועד ממשלהסך מזה:
TotalLong termShort termPirvateTotalThereof:

monetaryGovernment
institutions

7 = 8+989101112

5236161625251955

4829191258581956

4625211178781957

643826141041041858

794633241231171959

946034781511371960

1329636801811621961

160114461021981771962

174123511222141841963

217160571342422041964

2801781021492592111965

294196981662802261966

276196801862932341967

322231912312862281968

337274633282742191969

5447§361864532622101970

§584§491939982532081971

§757§6501071,3482091671972

§971§8621101,7442001591973

51,066§946S1202,1651931531974

81,170§958§2122,6921861461975

§1,240§1,115§1252,9491521401976

§1,367§1,203§1643,6561151031977

81,743§1,421§3225,273110981978

§2,422§1,536§9066,736106941979

1 Data are based on the reports supplied by the Controller of Foreign Exchange in the Bank of Israel, adjusted to Balance of
Payments definitions. and include changes in obligations due to changes in the exchange ratewhich have not been included in the
Balance of Payments (see Table VI1/3).
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חוץ סחר ח' פרק

הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3
לפי היבוא פריטי את מחלק זה סיווג הכלכליים.
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 והמירה המשקל .4
חומרי ללא הסחורות של נטו המשקל הוא המשקל
(בהתאם מקרים במספר הקיבול. כלי או האריזה
הפנימיים. הקיבול כלי משקל נכלל המכס) לתעריף
cost,) c.i.f. לערך בהתאם נרשם היבוא .5
והוצאות רציף דמי הכולל (insurance, freight,
מקומיות הוצאות מכס"). לצורכי ("ערך סבלות
ב 1978 בשנת הסתכמו היבוא. בערך שנכללו אלו,
דולר. מיליון ב93.5 1979 ובשנת דולר מיליון 70.8
^^^^^ ^^^^ ( free on board) f.o.b. בערך נרשם היצוא

חוץ. לגורמי העמלה ודמי ההנחה
יבוא גם מוצג ז') פרק (ראה התשלומים במאזן
של ויצוא יבוא ערך .f. o. b. בסיס על המוצרים
התשלומים, במאזן מופיע שהוא כפי סחורות
סחר מנתוני ניכוי ידי על המאזן להגדרות מותאם
של אישיים חפצים כגון: עסקות של החוץ
סרטי מסחריות, דוגמאות ותיירים, דיפלומטים
המקומיות ההוצאות ניכוי ירי על וכן וכד' קולנוע
הביטחוני היבוא ערך הוספת ידי ועל היבוא מערך
לאחר המכס. שלטונות דרך משתחרר שאיננו
בסיס (על מוצרים יבוא מסתכם האלו ההתאמות
ו7,979 ב1978 דולר מיליון .ל0.1^)ב6,894
ההתאמות א*חרי מוצרים יצוא ב1979. דולר מיליון
ו4,723 ב1978* דולר מיליון ב4,075 הסתכם

ב1979. דולר מיליון

הארצות סיווג

על החשבון נשלח שממנה הארץ .. קנייה ארץ .6
לישראל. שיובאו הטובין

והסברים הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה
בפרק המובאים ישראל של החוץ סחר נתוני .1
ארצות שאר עם בסחורות למסחר מתייחסים זה

\ העולם.
עם המסחר את כוללים אינם והיצוא היבוא נתוני
אלה, נתונים סיני. וצפון עזה רצועת ושומרון, יהודה
פירוט לגביהן ושאין בלבד גולמיות הערכות שהם
בלוח הכלליים במספרים רק משתקפים מתאים,
להלן 8ו15 סעיפים גם (ראה החוץ סחר מאזן ח/1,
גם כוללים אינם הנתונים זה). בשנתון כ"ז ופרק
סחורות של הישראליות המכס כתחנות העברות
ושומרון, ליהודה והמיועדות אחרות מארצות יבוא
ישירות שנשלחו יצוא סחורות ושל וסיני עזה רצועת
ארצות לשאר וסיני עזה רצועת ושומרון, מיהודה

העולם.

הסחורות סיווג

שני לפי מתפרסמים והיצוא היבוא נתוני .2
האחיד הבינלאומי ה"סיווג סחורות; של סיווגים
s. i. t. c.  מתוקן  (סיט"ק המסחר" של
בריסל" של הבינלאומי התעריף ו"סיווג (Revised1

.2(B. T. n.  (בט"נ
בסוגים, הסחורות ערוכות סיט"ק בסיווג א.
חומרי מזון, (כגון; כלכלי לניתוח המתאימה בצורה
לפי לתחבורה), ציור מכונות, כימיקלים, גלם,
המקור. ענף ולפי המוצר עיבוד דרגת של העיקרון
זה בסיווג בט"נ. הסיווג מספק שונה פירוט ב.
שממנו החומר לסוג בהתאם המוצרים ערוכים
סיווג לפי היבוא סחורות פירוט הסחורה. יוצרה
לפי מוצג ישראל של החוץ סחר בסטטיסטיקת בט"נ
סיווג על המבוסס הנוכחי3, הישראלי המכס תעריף
סחורות פירוט הישראלי. לסחר התאמות עם בט"נ
"סיווג פי על מוצג הישראלית בסטטיסטיקה היצוא
הסעיפים חלוקת את הכולל היצוא"4, סחורות
היצוא לצורכי בהתאם בט"נ סיווג של הראשיים

הישראלי.
וסוגי סוגים לפי והיצוא היבוא הוצגו זה בשנתון
אחת ספרה לפי (אגרגציה סיט"ק סיווג של משנה

ספרות). ושתי

Standard International Trade Classiifcation, Revised. United Nations Statistical Office. New York ,196) .1
Nomenclature for the Classiifcationof Goods in Customs ran^j1" Customs Cooperation Council. Brussels ,1955 .2

.1979 בפברואר 22 מיום 251 מסי התקנות קובץ והפטור המכס תעריף צו .3
.1976 תשל"ו, ירושלים האוצר, משרד ,442 והכלי המכס אגף ילקוט היצוא", סחורות "סיווג .4

.1974 ,4 מסי חוץ" סחר של לסטטיסטיקה לירחון בנספח פורסמו הקודס הסיווג לעומת והשינויים החדש הסיווג תיאור .5
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יבוא על המסים המיובאות. הסחורות ובהרכב
הנגבים קנייה ומס חובה תשלומי מכס, כוללים:
אינם אך המכס, מרשות הסחורות שחרור בעת
היבוא על שהוטלו מוסף ערך מס סכומי כוללים
ערך מס של הגבייה אומדן .1976 יולי בחודש החל
ב הסתכם ב978ו מיובאים מוצרים על מוסף
ב1,29 הדולר מחיר את והעלו לירות מליון 7,955
ל"י וכ2.98 היבוא מוצרי לכל בממוצע ל"י
ב שנגבה המס סכום זה. במס החייבים למוצרים
מחיר את והעלה לירות מליון 16.106 היה 1979
בתשלום החייב היבוא ועל היבוא כל על הדולר
סך בהתאמה. ל"י וב4.22 ל"י ב2.15 מע"מ
על יתר ומס דלק יבוא על היטל כולל אינו המסים
1978 נובמבר עד בתוקף שהיו אלה (מסים המלאי
היבוא הפקדת גם היבוא). כשלב הוטלו לא
בחישוב בחשבק הובאה לא 1979 בסוף שהונהגה
וההיטלים המסים סך לדולר. הממוצע התשלום
(בהפחתת היטלים שהם נטו" "קרנות כולל
משני הן הקרנות ביבוא. הקשורים סובסידיות)
סחורות מיבאת שהממשלה כמקרים (א) סוגים:
עלות בין ההפרש המקומי, בשוק אותן ומוכרת
בבחינת הוא המקומי בשוק המכירה ומחיר הקנייה
או המכירה) ממחיר נמוכה ליחידה (העלות היטל
(ב) המכירה). ממחיר גבוהה (העלות סובסידיה
מעניקה (או נוסף תשלום מטילה הממשלה כאשר
השוואה "קרן (כגון: יבוא למוצרי סובסידיה)

לחקלאות").
הממשלה כוללת הקנייה, עלות בחישוב
כגון: מקומיים שירותים על הוצאות בחשבונותיה
מימון הוצאות מחסנים, אחזקת בארץ, הובלה
חלוקת את לקבוע שקשה מאחר מינהליות, והוצאות
שהתוסף המוסף לערך היבוא ערך בין התמיכות
ההוצאות אתערך הקנייה מעלות מנכים אין למוצר,
שער כתוצאה, התמיכות. חישוב בעת חלקן או הנ"ל
מוצרים עבור מטה כלפי מוטה המחושב הדולר

קרנות. להם אשר
של בלירות הערך מחושב המספוא בקרן
נתוני לפי סי"פ הערך פי על המיובאות הסחורות
מרשות השחרור תאריך של החליפין ובשער המכס
מקומיות. הוצאות עבור זקיפה בתוספת המכס,
ההפרש לחקלאים. המכירות ערך מופחת זה מערך

המספוא. קרן ערך מהוה
היבואן הוצאות הכל בסך הנכלל המסים ערך
בפועל המסים לגביות מתייחס ישראליות בלירות
של במקרים לפיכך, המיובאות. הסחורות על
אותן רק המסים סך כולל בערבון שחרורים
עד סולקו אשר במכס היבואנים של התחייבויות

.(7 סעיף (ראה 31X11

היתר: בין נכללים, היבוא" הכל ב"סך . 12
עולים; של אישיים חפצים

על החשבון נשלח שאליה הארץ יעד. ארץ
מישראל. שיוצאו הטובין

יבוא

המיוחדת לשיטה בהתאם נרשם היבוא .7
העובר היבוא הכל סך שהוא (special system)
החלפה לצורכי (כולל המכס דרך ישיר באופן
כמילים ערובה. ממחסני והשחרורים ותיקון)
על שחרורן עם כמיובאות נחשבות סחורות אחרות,
היבוא. תאריך גם נקבע לפיו המכס, שלטונות ידי
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
והכמות, הערך כי המכס, שלטונות ידי על הערבון)
לא הסחורות, ליבוא הנוגעים הפרטים יתר או
בפועל השחרור בתאריך שנרשמו לאלה התאימו
נתוני השנה. בסוף המספרים תוקנו ערבון, נגר
תוקנו 30 בשנתון שפורסמו ,1978 לשנת היבוא
היבוא שבעת המשלוחים כל לגבי זה בשנתון
במשך סודר הסופי ושהחשבון ערבון, נגד שוחררו
המובאים 1979 לשנת היבוא מספרי .1979 שנת
המשלוחים אותם לגבי מתוקנים זה בשנתון
.31 11א 1979 עד שחוסל ערבון נגד ששוחררו
עד ואשר 1979 שנת במשך שניתנו הערכונות,
הערך, הערכת לפי נרשמו חוסלו, לא הנ"ל התאריך
כעת במכס שנעשתה הפרטים, ויתר הכמות

השחרור.

לזרם מתייחס ברוטו'' היבוא הכל ''סך .8
בסך המכס. ידי על ששוחררו המיובאות הסחורות
ושומרון, מיהודה הסחורות יבוא נכלל לא הזה הכל
כ הוא הזה היבוא אומדן סיני; וצפון עזה מרצועת
ב דולר מיליון וכ172 ב1978 דולר מיליון 166

.1979
הסחורות לזרם מתייחס נטו" היבוא הכל "סך .9
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 .10
יובאו אשר נוסף) עיבוד (ללא לארץ לחוץ סחורות

לכן. קודם
סחורות על לדולר ממוצע "תשלום .11
הוצאות הכל סך פרושו ח/10) (לוח מיובאות"
שחרור בעת היבוא עבור ישראליות בלירות היבואן
סי"פ, היבוא ערך (דהיינו המכס מרשות הסחורות
על המסים וכתוספת ישראליות בלירות מבוטא
זה ממוצע בדולרים. היבוא בערך מחולק היבוא)
המסים בשיעורי הדולר, כשער השינויים את משקף
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בעת המכס שלטונות בפני המוצהרים הערכים
של הסופי המכירה ערך את תמיד מייצגים המשלוח
של היצוא ערך על הסופיים הנתונים אלה. סחורות
של סופית הסדרה לאחר מתקבלים הדר פרי
הנתונים תיקון המאפשרים החשבונות
לשנת עד הדר פרי יצוא על המספרים הסטטיסטיים.
בנתוני כולם. תוקנו לה, בשנתון המובאים ,1978
תיקונים לחול עשויים 1979 לשנת הדר פרי יצוא

קלים.
היתר. בין נכללים היצוא" הכל ב"סך .18
שעזבו מהגרים ידי על יוצאו אשר אישיים חפצים

הארץ; את
זרים ולמטוסים לאוניות המסופקים ומזון דלק
החל כיצוא (נכללים ישראליים ואויר ים בנמלי

;(1969 שנת מנתוני
דואר; בחבילות הנשלחות המתנות ערך אומדן

ומטוסים. אוניות
היצוא": הכל ב"סך נכללים אינם .19

ידי על הנשלחים מטוסים של וחלקים מנועים
בחוץ נציגיהן או לסניפיהן מקומיות תעופה חברות
לכן קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים לארץ;
וכד'. תיקונים החלפה, למטרות הוחזרו אך
"יבוא הכותרת תחת מופיעים אלה משלוחים

מוחזר";
ערובה; ממחסני יצוא

בסיווג (הפרט חוקי הילך בעלי מטבעות יצוא
.(72.01 היצוא סחורות

מקורות

הטפסים משמשים לנתונים כמקורות .20
או היבואנים ידי על המכס לשלטונות המוגשים

ויצוא). יבוא (רשימוני סוכניהם או היצואנים
סיכומים כמקורות משמשים מיוחדים במקרים
את המרכזים מוסדות, ידי על הנערכים מינהליים

מוצרים. קבוצות של החוץ סחר

דוישוב שלטות

והכמויות המחירים6 מדדי
של ממוצע כערך מחושבים המחירים מדדי .21
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,

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. לארץ מחוץ ונתקבלו לארץ לחוץ הוחזרו

היבוא": הכל ב"סך נכללים אינם .13
המקומיות לחברות ציוד של החזרה משלוחי
עבודות לביצוע בו השימוש אחרי אחרות, מארצות

קבלניות;
ערוכה; למחסני יבוא

זכרית מזון), (כגון אחרים מוצרים ,(bunkers) דלק
לאוניות המסופקים ,(dunnage) ומילוא (ballast)

לארץ; בחוץ ישראליים ולמטוסים
המכס תעריף (פרטי חוקי הילך בעלי מטבעות יבוא

ו72.01.2000); 72.01.1000
בחשבון כלול הערך (אומדן לחימה וכלי צבאי ציוד

התשלומים). במאזן הסחורות

יצוא

הרישום תאריך ,1962 בנובמבר החל .14
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 ידי
זרם של הכללי כערך מוגדר ברוטו" "יצוא .15
יוצרו אלה סחורות אם בין לארץ, לחוץ הסחורות
לארץ יובאו אם ובין בארץ בחלקן או בשלמותן
מהסוג מוצרים נוסף. עיבוד ללא גם יוצאו, ושוב
לשם שיובאו מלוטשים יהלומים כוללים השני
ואוניות מטוסים למכירה, האבנים מבחר השלמת
לאחר שוב ונמכרו יובאו אחרת, בארץ שיוצרו
מישראל סחורות יצוא נכלל לא זה כערך שימוש.
יצוא אומדן ולסיני. עזה לרצועת ושומרון, ליהודה
מיליון וכ497 ב1978 דולר מיליון כ390 הוא זה

ב1979. דולר
"ליצוא מתייחס נטו" היצוא הכל ''סך .16
מוחזר" "יצוא המוחזר. היצוא כניכוי ברוטו"
(ללא לארץ מחוץ סחורות החזרת ממשלוחי מורכב
צוין לא אם לכן. קודם יוצאו אשר נוסף) עיבוד
ל"יצוא "יצוא" על הנתונים כל מתייחסים אחרת,
מוחזר". "יצוא ניכוי ללא יצוא דהיינו ברוטו",

החקלאות מוצרי יצוא של ניכר חלק .17
אין ולכן קונסיגנציה בסיס על מבוצע הטריים

היצוא מחירי מדד 3!)לבין  י/12 (לותות מחירים  בפרקי' המופיע נטו" פו"ב "מחירייצוא המדד בין החשובים ההבדלים אחד .6
כמו בודדים. מוצרים במחירי שינויים על ולא המיוצאות, הסחורות של ממוצע ערך על המדד מבוסס שכאן הוא, זה בפרק המופיע

ליצואן. יצוא תמריצי תוספת ללא "ב, ארה של בדולרים היצוא ערכי לפי כאן המדד מוצג כן,
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לקשר אפשר .100= 1968 ממוצע כסיס על מוצגים
אל 100=1972 בסיס על המוצגים המדדים את
1972 של במדד הכפלתם ידי על הקודמים המדדים

.100=1968 בסיס על
שנה לרבעי מחירים מדדי ,1974 בשנת החל
אלה מדדים לספירס. נוסחת לפי גם מחושבים
סחר של לסטטיסטיקה בירחון לראשונה פורסמו

.1975 ,1 מס' חוץ,

בחוץ המתפרסמים מוצרים של המחירים ומדדי
של המשקלים לפי מחושבים המחירים מדדי לארץ.
הכמות מדדי פאשר,). (נוסחת השוטפת התקופה
המחיר. במדדי הערך מדדי חלוקת ירי על מתקבלים

לספירס. נוסחת לפי מדד היא התוצאה
והם הקודמת, השנה בסיס על מחושבים המדדים
בסיס על ,1973 בשנת החל ומוצגים, משורשים
קודמות לשנים המדדים .100=1972 ממוצע

נבחרים פרסומים
טכניים פרסומים

(1964) היצוא סחורות קטלוג .16
(1967) היצוא סחורות סיווג .25

מיוחדים נ'רסומימ

1974 כלליים ישראלסיכומים של החוץ 498סחר
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החוץ סחר מאזן ח/ו. לוח

ברוטו מוחזריבוא נטויבוא ברוטויבוא מוחזריצוא יצוא
Gross importsReturned importsNet importsGross exportsReturned expotrs

123  1245

דולריםמיליוני
1949253.11.2251.928.5
1950302.01.7300.335.1
1951383.72.1381.644.8
1952324.01.8322.243.5
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
1968,120.827.6,093.2639.237.1
1969,332.528.1,304.4729.340.6
1970,462.028.5,433.5778.745.1

1971,833.321.7,811.6957.642.5
1972,987.025.6,961.41,147.047.1
19733,012.243.72,968.51,459.067.2
19744,215.338.84,176.51,825.788.3
19754,172.663.94,108.71,940.7106.2

19764,140.463.84,076.62,414.5108.6
19774,844.484.54,759.93,081.7119.0

§19785,843.4212.45,631.03,921.3205.2
19797,447.8114.77,333.14,552.7251.5

וסיני עזה רצועת ושומרון, יהודה עם הסחר את כולל
1967779.920.9758.9569.037.2
19681,135.027.61,107.4690.137.1
19691,346.328.11,318.2797.240.6
19701,480.328.51,451.8852.645.1
19711,863.621.71,841.91,060.042.5
19722,027.725.62,002.11,284.047.1
19733,078.943.73,035.21,653.367.2
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
19774.998.984.54,914.43,544.0119.0

§19786,009.3212.45,796.94,311.3205.2
19797,619.6114.77,504.95,050.1251.5
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TABLEVHI/1.BALANCE OF FOREIGN TRADE

על היבוא כאחוזעודף לגולגולתהיצוא Tradeהמסחר per capita
נטו מהיבואהיצואיצוא
Net exportsExcess of importsExports as 9J)המסחרייצואיבוא הגירעון

over exportsof importsImportsExportsTrade deficil

6 457 368 6:391011

1 1io nS m iס י ר ל ו Dollarsר
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
6J)2.1491.155.1389214175
688.7615.752.8451238212
733.6699.951.2481246235

915.1896.550.5589297292
1,099.9861.556.1617346271
1.391.81.576.746.9904424480
1. 737.42,439. 141.61,236514722
1,834.52.274.244.71,188531657

2.305.91,770.756.61,140645495
2.962.71.797.262.31,303811492
3,716.11,914.966.01,507994513
4,301.23,031.958.71,9141,123791

Incl. trade with Judaea and Samaria. Gaza Strip and Sinai

531.8227.170.128019684
653.0454.459.0394232162
756.6561.657.4456262195
807.5644.355.6488271217

1,017.5824.453.7598330268
1.236.9765.261.8630389241
1,586.11.449.152.2924483441
2.039.52,244.247.61,268604664
2.202.22,028.152.11,223637586
2,698.61.522.163.9§1,180§755§425
3,425.01.489.469.7§1.345§938§407
4.106.11,690.870.81,5511,100451
4,798.62,706.363.91,9591,252707
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וערך מחיר נפח, מדדי ויצוא יבוא ח/2. לוח
TABLE VIII/2.IMPORTS AND EXPORTSINDICES OF VOLUME, PRICE AND VALUE

חליפין' תנאי
Terms of
trade'

Exports

ערך
Value

מחיר
Price

נפח
Volume

Imports

ערך
Value

מחיר
Price

יבוא

נפח
Volume

Base: 1968 = 100 הבסיס:
1955301023115951493
19563210835171001793
19573411640211042290
19583810339211022199
1959391004031922892
1960461004638893489
196156975442903893
196261955849894494
196364966259935597
196478987762935895
1965751007569976797
196673102757710379101
19676810270861018799
1968100100100100100100100
1969113105119109105114100
197012410613011710412299
197115010916413810815099
1972153116177154116179100

Base: 1972=100 הבסיס:
197311912815210312312796
197412117521210914515983
197511518321011115216983
197611617920813615521187
197712519424414918026993
1978130228295149229342100
197913627737615326039794

1 Export price index divided by import price index, היבוא. מחירי במדד מחולק היצוא מחירי מדד 1
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כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי כלכלי ענף ל*י יצוא, מדרי ח/ג. לוח
TABLEVIII/3.INDICES OF EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND INDICES OF

IMPORTS, BY ECONOMIC USE
Base: 1972=100 :OVJ/7

1979

ערך
Value

מחיר
Price

נפח
Vo
lume

1978

ערך
Value Price

מחיר
Vo
lume

1977

ערך
Value

מחיר
Price

נפח
Vo
lume

1976

ערך מחיר
Value Price

נפח
Vo
lume

Main branch

TOTAL

Agriculture

Thereof: citrus

Industry

Industry
)excl. diamonds)

Diamonds, polished

Exports א ו y

397 260 153 342 229 149 269 180 149 211 155 136

353 203 174 290 179 162 245 164 150 206 152 136

243 205 119 193 171 113 181 153 118 162 142 115

404 268 151 350 237 148 272 182 150 211 155 137

458 235 195 353 198 178 283 174 163 229 164 140

332 326 102 346 309 112 257 196 131 187 144 130

עיקרי ענף

הכל סך

חקלאות

הדר פרי מזה:

תעשייה

ליהלומים) ופרט תעשייה

מלוטשים יהלומים

Economic use Imports י ל כ ל כ עוד

הכל 11617920812S194244130228295136277376TOTALסך

תצרוכת מוצרי
ישירה לצריכה

9109148916111115717311917S212150210316Consumer goods for
direct consumption

קיימא בגי :10615416394169158111202225146226329Thereofמזה. durables

לייצור 122193.236136209285139246341136305414Productionתשומות inputs

יהלומים מוהל
גולמיים

13115219917117630112928737089313279Thereof: rough
diamonds

השקעה 971491448916614797197190132218288Investmentנכסי goods
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סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  .4/rt לוח

דולרים מיליוני

rt>יביא sImp c
משנהסמל וסוג סוג

1960196519701975§19781979

הסחורות $1,462.04,172.65,843.47,447.8.502.7835כל

חייס0 ובעלי 70.693.0161.2499.3476.0675.3מזון

חייס00 0.40.70.41.50.80.9בעלי
כשר01 ועיבודי 2.419.022.856.752.8137.1בשר
וביצים02 חלב 0.45.84.411.28.113.1מוצרי
דגים03 ועיבודי 1.52.93.910.215.319.4דגיס
040'mt ועימדי 47.743.785.1270.6225.9284.9דג;יס

טחינה בלתי חיטה 22.214.030.288.077.9100.1מזה:
טחון נלתי 7.410.17.239.342.937.2תירס

וירקות05 3.04.78.922.140.958.4פירות
הדר פרי 0.22.14.06.78.2מזה:

משומריס 0.40.32.66.118.130.0פירות
סוכר06 ועיבודי 5.76.114.891.947.469.0סוכר
תבלין07 קקאו. תה, 613.326,673.075.9.ל4.9קפה,

ומוצריהם
קפה 2.13.87.113.943.145.2מזה:

חיים08 לבעלי 3.51.96.46.67.612.0סזון
שונים09 מזון 1.10.61.21.94.24.6עיבודי

וטגק1 1.55.56.314.625.726.1משקאות

0.20.50.93.45.55.6משקאות11
טבק12 ועיבודי 1.35.05.411.220.220.5טבק

מעונדיס2 בלתי 66.5104.8113.2272.4366.2446.4חומריס
למאכל ניתגיס שאינם

בלתימעובדים21 ועורות פרוות 3.84.03.55.37.48.8שלחים,
שמן22 וגרעיני שמן אגתי שמן, 20.629.629,3113.0111.7121.7זרעי
23■ סינתטי גומי כולל מעובד. בלתי 6.46.510.115.421.733.1גומי

שנית מופק וגומי
ושעם24 עצים נסורת ■16.422.224.7עצים, 46.965.982.8

מעובד או מעוצב עץ 3.614.015.332.541.748.4מזה:
, פשוט

25: נייר עץ.ופסולת 1.45.18.827.023.330.1צי9ת
מעובדים26 (שאינם טקסטיל 10.021.616.323.333.9סיבי ., .. ■35.3

ופסולת לחוטים)
כותנה 3.38.41.93.64.82.5מזה:
4.46.37.28.814.916.6צמר

גולמיים27 ומינרלים גולמיים 4.411.910.725.333.436.4דשנים
מתכתיים28 וגרוטאות 0.60.85.97.655.484.3מחצבים
החי29 מן מעובדים בלתי 2.93.13.98.613.513.9חומריס

הצומח ומן
סיכה3 שמני מינרלי, 35.053.870.9638.5776.31.339.0דלק

רינוים וחומרים

פחס32 ולבי opip 00.80.30.81.01.01.2ח0,0דומי

נפט33 ומוצרי 34.153.570.1637.5774.71,337.3נפט
0.1גזים34




0.60.5
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TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION

S million

rיצוא t sExpo
Section and divisionCode

196019651970197519781979No.

216.6429.6778.71,940.73.921.34,552.7ALL COMMODITIES

71.1;0.5.#160.4323.9492.7592.1Food and live animals0

0.51.12.42.46.64.2Live animals00
0.50.31.48.632.133.1Meat and meat preparations01
10.75.02.63.812.56.1Dairy products and eggs02

0.72.13.11.9Fish and fish preparations03

0.80.40.92.53.05.0Cereal and cereal preparations04

0.60.00.0Thereof: wheat. unmtlled
0.10.10.10.1maize. unmilled

56.296.1143.2287.4409.7508.5Fruit and vegetables05
48.274.594.1199.8202.7254.6Thereof: citrus
7.519.037.063.7107.4136.3fruit preserves
0.50.70.7152.12.9Sugar and sugar preparations06
0.80.91.51.52.86.0Coffee, tea. cocoa, spices and07

manufactures
0.50.60.80.30.42.8Thereof: coffee
0.40.95.89.610.711.8Feed for animals08
0.70.41.24.510.112.6Miscellaneous food preparations09

0.40.91.73.85.76.7Beverages and tobacco1

0.40.91.73.70.16.7Beverages11


0.15.60.0Tobacco and tobacco manufactures12

7.715.137.995.1193.3247.8Crude materials. inedible2

0.10.011.40.2Hides, skins and fur skins, undressed21
1.91.54.29.20.09.9Oil seeds. oil nuts and oil kernels22
0.1





0.10.1Crude rubber, incl. synthetic and reclaimed23

0.00.00.1Wood. lumber and cork24



0.0Thereof: wood. shaped or simply worked

0.10.40.50.0Pulp and waste paper25
0.44.417.239.361.9108.8Textile fibres (not manuf. into yarn) and26

waste
0.22.112.831.052.894.5Thereof: cotton
0.10.52.5 ■4.95.88.7wool
2.14.55.319.925.026.3Crude fertilizers Sc crude minerals27
2.73.02.72.54.36.9Metalliferous ores and scrap28
0.41.68.123.790.695.5Crude materials. animal and vegetable29

0.30.6Mineral fuels. lubricants and related3

materials

0.30.6Coal, coke and briquettes32
Petroleum and petroleum products33

Gases34
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  דו/4. לוח

דולרים מיליוני

m p o r t s

1979 §1978 1975 1970 1965 1960

משנה וסוג סוג סמל

23.4

555.5

27.7

15.0 21.2 10.3

422.0 276.9 99.9

23.7 15.1 6.8

*.9

45.4

4.2

6.0

0.20.30.20.10.40.3
4.66.56.315.08.215.0
1.22.13.86.16.48.1

24.3

10.019.140.2126.1183.1256.2
6.513.128.292.8139.9197.2
0.60.10.30.40.30.5

1.8

5.06.113.532.145.750.5
0.41.23.19.516.920.3

0.10.40.94.01.92.5
0.30.90.90.61.1

3.87.217.847.290.6123.3

2.66.816.441.659.273.4

137.0250.5479.41,298.72.196.62.147.8

0.32.95.918.322.324.1

0.72.56.619.318.123.4
7.68.910.458.025.631.9

8.913.127.176.983.4108.1

13.022.847.681.6129.1173.6

7.615.031.331.643.252.3
1.50.91.76.415.924.7
2.83.16.622.943.955.8

52.0116.6188.0549.01,404.01,128.3
49.7110.7176.6491.21,356.51,042.6

ומן החי מן ושומנים שמנים
הצומח

החי מן ושומנים שמנים
הצומח מן ושומניס שמנים

הצומח ומן החי מן ושומנים שמנים
ושעוה ודונג עיבוד, בתהליך

הצומח ומן החי מן

כימיקלים

ותרכובותיהם כימיים יסוד חומרי
אורגניים כימיקלים מזה:

גולמיים וכימיקלים מינרלית זפת
טבעי ומגז מנפט מפחם,

גוון, נותני וחומרים צביעה חומרי
לבורסקאות צביעה חומרי

ורוקחות רפואה מוצרי
ותכשירי בושם מי תמצית, שמני

וצחצוח ניקוי טואלט,
מעובדים כימים דשנים

פירוטכניים מוצרים
מחודשת, צלולוזה פלסטיים, חומרים

מלאכותיים שרפים
ל.נ.מ.א. ומוצרים, כימיים חומרים

מסווגות מעוברות סחורות
חומריפ לפי

ל.נ.מ.א. עור עיבודי עור,
מעובדות ופרוות
ל.נ.מ.א. גומי, מוצרי

ושעם עץ עיבודי
לרהיטים) (פרט

ומוצריהם קרטון נייר,

טקסטיל מוצרי ואריגים, מטויס
דומים ומוצרים גמורים

טקסטיל חוטי מזה:
כותנה בדי

אחרים טקסטיל בדי

ל.נ.מ.א. אלמתכתיים, מינרלים מוצרי
למחצה ויקרות יקרות אבנים מזה:

51

52

53

54
55

56

57

58

59

6

61

62
63

64

65

66
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TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION (Cont.(

onS null

Exportsיצוא
Section and divisionCode

196019651970197519781979No.

3.67.04.711.06.4 8.8Animal and vegetable oilsand fats4

0.10.2 O.IAnimal oils and fats41

3.67.04.610.96.2 8.7Vegetable oils and fats42

0.10.0 0.0Animal and vegetable oils and fats proces43

sed, and waxes of animal and vegetable
origin

9.9.?7.068.2242.5581.5 394.8Chemicals5

2.46.318.8709.2226.2 151.2Chemical elements and compounds51

0.53.911.563.6135.8 87.6Thereof: organic chemicals
0.60.0_9.2 0.2Mineral tar Sl crude chemicals from coal,52

petroleum £ natural gas
0.60.90.91.41.9 1.8Dyeing, tanning and colouring materials53

0.82.25.311.513.5 12.2Medicinal and pharmaceutical products54

0.41.11.64.85.3 5.6Essential oils and perfume materials; toilet,55

polishing 8l cleansing preparations
4.613.325.472.2120.7 89.1Fertilizers, manufactured56

_0.6 0.2Pyrotechnic products57

1.63.013.833.5 21.3Plastic mateirals, regenerated cellulose,58

artificial resins
0.511.613.229.0171.2 112.7Chemical mateirals 1& products, n.e.s.59

91.7226.5367.1874.72,077.4 2,082.6Manufactured goods classiifed chiefly by6
materials

0.20.61.94.07.8 6.3Leather, leather manufactures, n.e.s., and61

dressed furs

8.09.116.831.940.9 42.0Rubber manufactures, n.e.s.62
4.48.18.34.812.5 10.0Wood and cork manufactures (exc). furni63

ture(
2.22.32.82.79.3 4.1Paper, paperboard and manufactures64

thereof
8.923.639.347.0117.0 80.8Textile yarn, fabircs, madeup articles and65

related products
5.517.522.922.751.4 36.6Thereof: textile yarn and thread
1.52.34.14.39.4 8.3cotton fabircs
1.43.29.111.411.1 8.7textile fabircs, other than cotton

fabircs

65.1157.7249.2653.31,465.3 1,515.1Nonmetallic mineral manufactures, n.e.s.66

60.9153.9245.8646.01,453.6 1,499.8Thereof: precious Sl semiprecious stones
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לטי ויצוא, יבוא  דו/4. לוח
דולרים מיליוני

ו ב rאי t sImp o
משנהסמל וסוג סוג

1960196519701975§19781979

ופלדה67 39.855.6119.5253.6272.9366.6ברול
וזויתונים מטילים. מוטות. 12.513.133.381.678.2114.5מזר,:

אוניברסליים ופחים 15.622.852.3102.1128.6159.9לוחות
ואביזרים צינורות 1.82.97.825.69.227.6שפופרות,

אלברזליות68 8.917.738.5118.8146.7173.3מתכות
נחושת 4.98.917.937.740.147.9מזה:
2.14.913.236.264.969.1חמק

ל.נ.מ.א.69 מתכת. 5.810.435.8123.294.5118.5מוצרי

הובלה7 וציוד 142.9232.3439.4977.41.295.81.911.2מכונות
חשמליות71 מכונות למעט 64.295.2184.8483.3569.1799.6מכונות.

ומכשירי72 חשמליות 13.352.5101.8275.5341.4584.1מכונות

שונים חשמל
חשמלי כוח מכונות 1.49.725.190.4108.8151.9מזה:

חשמל לחלוקת 0.78.110.728.116.523.2ציוד

קשר 2.016.626.861.069.4126.3מכשירי
להובלה73 65.484.6152.8218.6385.3527.5ציוד

בדרכים הנע מנועי רכב 25.846.476.7134.1239.9400.6מזה:
טיס 2.64.422.334.7116.5105.9כלי
שיט 36.732.051.58.718.71.3כלי

שונימ8 מעובדים 8.833.869.8154.9245.5301.1מוצרים

מוצרים81 סניטריים. ואביזרים 0.51.74.26.99.0מוצרים
וחימום לתאורה ואביזריס

ואביזרים82 2.96.016.117.824.2רהיטים

יד83 ארנקי טיול. אביזרי
0.21.01.82.4

דומי0 ופריטים
הלבשה84 0.20.62.35.418.623.8דברי
הנעלה85 0.11.72.36.99.7דברי
מדעיים86 מקצועיים. 3.613.133.773.1106.1121.2מכשירים

אופטי, ציוד בקרה. ומכשירי
ושעונים לצילום ציוד

רפואה, מדע, ומכשירי כלים 1.97.724.751.574.284.0מזה:
. וכו' אופטיקה

ל.נ.מ.א.89 שוניס. מעובדים 5.016.624.252.887.4110.8מוצרים

מוינו9 שלא ועסקות 10.17.811.618.724.322.0סחורות
לסוגיהן

ומזון רלק אספקת

זריס ולמטוסים לאוניות
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TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION (Cont.(

$ million

Code

No.

Section and division
Exports יצוא

1979 1978 1975 1970 1965 1960

67

68

69

7

71

72

73

81

82
83

84
85
86

89

Iron and steel
Thereof: bars, rods, and angles

universal plates and sheets
tubes, pipes £ fittings

Non ferrous metals
Thereof: copper

aluminium
Manufactures of metal, n.e.s.

Machinery <£ transport equipment
Machinery, other than electric
Electric machinery, apparatus A

appliances
Thereof: electric power machinery

equipment for distributing
electricity

telecommunication apparatus
Transport equipment
Thereof: road motor vehicles

aircraft
ships and boats

Miscellaneous manufactured articles
Sanitary, plumbing, heating Si lighting

ifxtures and fittings
Furniture and ifxtures
Travel goods, handbags £similar articles

Clothing
Footwear
Professional, scientiifc A controlling instru

ments, photographic <£ optical goods,
watches and clocks

Thereof: scientiifc, medical, optical etc.
apparatus

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

Commodities and transactions not
classified according to kind

Bunkers and storesfor foreign ships

andaircraft

1.02.54.020.811.49.5

0.4_0.32.0

0.10.31.2

0.41.63.920.710.76.0

0.710.119.516.825.038.3
0.49.017.210.54.05.3

0.21.02.25.619.224.6
1.212.525.393.4387.9376.8

5.38.638.1179.1382.9550.5

0.92.513.658.297.7129.0

1.41.614.683.2116.8149.0

0.10.41.85.813.619.7

0.93.73.14.2

0.20.37.556.468.880.4
3.04.59.937.7 .168.4272.7
2.80.81.85.013.519.5
1.75.223.2114.7210.8
0.22.02.76.834.739.3
16.925.679.8174.9316.0437.3
0.20.30.20.20.40.3

0.11.84.512.912.6
0.10.50.50.51.0

9.314.552.2100.9156.8209.4

0.2__' 1.3 .■2.34.66.3
0.10.22.611.321.431.2

0.22.210.719.929.0

7.110.421.2. ' 55.2119.4176.5

10.03.112.717.610.211.0

S.I18.134.041.4
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יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא, ח/5, לוח
דולרים מיליוני

rיבוא t sImp 0
ארץ

1950196019701975§19781979

כולל 302.0502.71,462.04,172.65,843.47,447.8סך

הכל סך 110.7276.0874.12,131.23,426.83.824.7אירופה

המשותף 69.6208.7685.01,751.52.444.72,707.0השוק
15.913.776.2205.9283.0380.0איטליה
0.60.21.213.04.410.1אירלנד

ולוכסמכורג 7.411.562.8159.2258.8288.5בלגיה
ר.פ. 3.971.9174.9457.5589.8768.1גרמניה,

4.03.29.018.123.228.8דניה
5.823.571.8182.1481.6205.7הולנד

המאוחדת 25.659.3227.7560.7539.3687.7הממלכה
6.425.461.4155.0264.6338.1צרפת

החופשי הסחר 19.048.9124.7277.0851.0951.1אזור
(א.פ.ט.א.)
4.73.914.029.029.634.4אוסטריה
0.700.30.100.1איסלנד
2.02.214.412.117.836.1נורבגיה
0.15.53.49.99.414.7פורטוגל
2.18.815.134.251.961.4פינלנד
4.77.428.567.376.6104.0שבדיה
4.721.149.0124.4665.7700.4שוויץ

אירופה ארצות 22.118.464.4102.7131.1166.6יתר

1.31.42.81.93.06.9בולגריה
המועצות 0.20.10.100ברית

2.40.84.25.68.811.2הונגריה
2.55.115.813.917.319.2יוגוסלביה

0.11.14.45.611.917.0יוון
0.20.13.330.935.248.3ספרד

2.50.10.60.1צ'כוסלובקיה

2.90.40.61.21.21.2קפריסין1
2.60.626.534.645.954.1רומניה
7.73.75.37.58.7תורכיה1

אחרות 7.41.03.03.10.2ארצות


הכל סך 8.810.672.1131.7215.9264.8אסיה

0.92.74.57.80.7אירן
0.80.13.824.616.2הודו

קונג 01.75.816.325.8הונג
0.18.961.988.8123.5169.7יפן

0.40.13.35.514.311.4סינגפור
אחרות 6.61.52.523.329.441.0ארצות

FOREIGN TRADE 208



TABLEVIII/5.IMPORTS BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY COUNTRY
OF DESTINATION

S million

portsExיצוא
Country

195019601970197519781979

35.1216.6778.71,940.73,921.34,552.7GRAND TOTAL

25.5151.5422.71,010.91,803.42,318.9EUROPE TOTAL

17.1103.5291.7724.91.344.11,709.3Common market
0.210.614.856.694.4195.2Italy
0.50.40.85.09.315.7Ireland
1.013.638.480.2199.7218.6Belgium &L Luxembourg
0.021.166.7160.5340.3418.7Germany F.R.
2.82.44.412.017.126.2Denmark
1.314.745.4129.2220.91935Netherlands

11.136.181.4169.3282.6394.5United Kingdom
0.24.639.7112.1179.8246.9France

5.223.961.3169.5279.9373.1Free trade area
)E.F.T.A.(

0.51.55.318.133.739.9Austria
0.20.10.60.80.5Iceland
0.91.63.315.619.721.6Norway
0.00.81.214.021.633.0Portugal
1.13.16.712.119.619.7Finland
1.64.711.627.941.646.0Sweden
1.112.033.181.2142.9212.4Switzerland

3.224.169.7116.5179.4236.5Other countries of
Europe

0.10.52.11.01.93.2Bulgaira
00.300.100USSR

0.50.86.35.11.63.4Hungary
0.25.09.415.317.919.8Yugoslavia

03.219.628.442.147.6Greece
00.510.115516.969.7Spain

0.60.15.32.64.2Czechoslovakia
0.11.85.47.014.621.0Cyprus'
0.31.611.018.013.923.1Rumania

8.92.615.954.335.8Turkey'
1.41.43.24.913.68.7Other countires

0.413.3108.8367.5650.9566.7ASIATOTAL

0.022.392.497.12.8Iran
0.00.11.77.28.6India
7.537.2113.2303.5247.2Hongkong
1.932.399.4181.3223.4Japan
0.10.84.028.226.039.6Singapore
0.33.013.032.635.845.1Other countries
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ח/5. לפילוח יבוא, קנייה ארץויצוא,ארץ (המשך)לפי יעד
דולרים מיליוני

portsIיבוא m

1950196019701975§19781979

הכל סך 18.917.830.167.7108.4172.4אפריקה

0.31.82.05.62.91.8אתיופיה
1.64.87.75.8גבון
1.40.60.41.20.1גאנה

אפריקה 6.310.240.280.4153.1דרום
השנהב |0.91.87.1וויף 58

0.10.92.01.8טנזניה
0.01.22.31.8ליבריה
0.10.00.00.1ניגריה
1.81.22.94.62.7קניה

אהרות 18.66.412.38.80.71.2ארצות

הכל סך 139.3156.5372.31,143.21,253.91,731.0אמריקה

הצפונית 119.1154.0339.01,042.71,166.71,572.6אמריקה
הברית 106.6146.4324.31,001.51,102.51,488.6ארצות

0.20.90.30.70.73.4מכסיקו
12.36.714.440.563.580.6קנדה

המרכזית 1.30.30.70.311.120.2אמריקה
0.10.00.50.3גואטמלה

0.10.26.519.2פנמה
אחרות 1.30.30.50.14.10.7ארצות

הדרומית 2.232.6100.276.1138.2אמריקה
1.50.14.916.79.68.8אורוגואי
3.11.117.129.740.983.5ארגנטינה

3.10.44.652.616.2365ברזיל
ונצואלה ,0.00.01.50.10.41.7

0.53.70,23.41.4פרו
0.00.50.71J3.0קולומביה

אחרות 11.20.10.30.24.33.3ארצות

הכל סך  2.60.54.34.617.646.5אוקיאניה

2.40.43.54.517.046.2אוסטרליה
זילנ\  0.20.10.80.10.60.3ניו

בלתי 21.741.3109.1694.2820.81,408.4ארצות
מסווגות

ומזון דלק _אספקת

ומטוסים לאוניות
זרים

כאסיה. כן לפני נכללו 1
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TABLEVIII/5.IMPORTS BY COUNTRYOF PURCHASE AND EXPORTS, BY COUNTRY OF
DESTINATION (Com.)

S million

Exportsיצוא
Country

195019601970197519781979

0.110.541.573.5109.9123.6AFRICA TOTAL

0.01.04.44.47.69.3Ethiopia
0.01.20.90.9Gabon
2.02.12.02.42.3Ghana
_1.910.734.737.748.2South Afirca
1.24.26.26.3Ivory Coast
1.91.95.86.7Tanzania
0.60.12.67.69.4Liberia
1.93.613.420.519.5Nigeria
0.73.63.87.810.4Kenya
0.12.413.95.313.410.6Other countries

8.935.6175.3 .388.4781.9871.4AMERICATOTAL

8.732.2166.2341.1727.9801.0North America
8.329.4149.1307.5686.4748.7U.S.A.
0.12.03.82.34.8Mexico
0.42.715.129.839.247.5Canada

_0.50.99.7*.;8.1Central America
0.11.01.62.2Guatemala
0.22.93.83.0Panama


0.50.65.82.72.9Other countries

0.22.98.237.645.962.3South America


0.40.10.10.63.0Uruguay
0.31.34.412.616.2Argentina
0.11.22.712.213.718.4Brazil
0.21.512.39.79.6Venezuela
0.12.22.55.74.4Peru
0.50.20:10.51.5Colombia
0.10.20.16.0§3.19.2Other countries

0.11.35.518.934.742.93CEANIA TOTA L

0.11.25.318.632.439.7Australia


0.10.20.22.33.2New Zealand

0.14.416.863.4506.5587.8JNCLASS1FIED
COUNTRIES

8.118.134.041.4JUNKERS AND STORES
FOR FOREIGN SHIPS
AND AIRCRAFT

Previously included in Asia.
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עיקרית יעד וארץ נבחרות סחורות קבוצת לפי יצוא, ח/6. לוח

דולרים מיליוני

חקלאי Agriculturalיצוא exports

כולל הגלסך פריסך הדרמזה;
יער Grandארץ totalTotalThereof: citrus

197819791978197919781979

כולל 3,921.34,552.7555.6סך 455.3202.7254.6
הכל סך המשותף 1,344.71,709.3369.4השוק 121.2162.0י292.2

94.4195.231.8איטליה 18.24.67.5
9.315.70.1אירלנד 0.2

ולוכסמבורג. 208.2218.622.1בלגיה 14.56.07.6
ר.פ. 340.4418.7107.4גרמניה, 101.739.753.7

16.926.210.2דניה 6.54.75.4
212.8193.544.6הולנד 35.59.012.9

המאוחדת 282.6394.578.6הממלכה 60.742.052.5
180.1246.974.6צרפת 54.915.222.4

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 281.4373.1107.4אזור 92. 754.357.1
הכל סך
33.739.912.9אוסטריה 11.46.26.7
0.80.50.1איסלנד 0.20.20.1
20.121.610.0נורבגיה 10.78.78.3
21.633.027.5פורטוגל 17.3
19.619.717.0פינלנד 17.216.216.4
41.646.018.3שבדיה 18.114.414.5
144.0212.421.6שוויץ 17.88.611.1

הגל אחרותסך עיקריות 1,564.01,606.661.7אדצות 51.020.425.6
97.12.8אירן 12.2

הנרית 685.2748.77.2ארצות 4.11.21.0
7.69.30.0אתיופיה 0.0

אפריקה 37.748.22.0דרום 1.80.00.1
קונג 308.0247.20.7הונג 0.20.00.1
1.63.42.3הונגריה 1.11.02.3

יוגוסלביה .17.919.811.7 11.110.911.5
42.147.69.9יוון 6.0

181.4223.42.6יפן 2.61.41.3
20.519.50.4ניגריה 0.2

26.039.65.0סינגפור 2.51.62.7
16.969.77.5ספרד 3.1
39.247.52.5קנדה 1.10.60.6

14.621.01.0קפריסין 0.5

13.923.17.6רומניה 3.83.76.0
54.335.81.3תורכיה 0.7



הארצות 731.2863.717.1יתר 19.46.89.9
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TABLEVIII/6.EXPORTS, BY SELECTED COMMODITY GROUP AND MAIN COUNTRYOF
DESTINATION

S million

ו צ עי ת תא י י aיש 1 exportsIndustr i

ד ז מ


Thereof

משקאותטקסטיל.יהלומים כימיקלים.מזון,
הכל ועורמלוטשיםסך צבעיםתרופותוטבקהלבשה
TotalPolishedTextiles,Food, beveragesChemicalsCountry of destination

diamondsclothingand tobaccomedicaments
81 leather£ paints

1978197919781979197819791978197919781979

3,466.03,997.11,477.41,418.8254.7349.2253.9 211.1338.7505.0GRAND TOTAL
1.052.51,339.9444.6403.8164.5258.2168.7 138.4123.9241.9Common market total

76.2163.413.212.59.116.63.0 2.127.594.2Italy
9.115.60.00.13.88.83.9 3.10.30.2Ireland

193.7196.5160.7160.14.65.84.5 7.44.35.0Belgium A Luxembourg
238.7311.384.478.759.791.228.3 30.615.537.8Germany, F.R.
10.4/6.00.40.7(.53.52.2 2.11.92.6Denmark
177.3148.995.641.315.020.59.9 5.635.347.2Netherlands
221.9315.942.746.356.489.492.4 69.516.325.5United Kingdom
125.2172.347.664.114.422.424.5 18.022.829.4France

188.7265.7106.2152.715.922.326.7 21.412.313.5Free trade area (E.F.T.A.( 
total

22.327.03.43.54.84.94.1 3.03.14.9Austria
0.60.40.00.00.0 00.1O.IIceland
9.411.60.40.41.41.21.7 1.43.21JNorway
4.35.50.11.12.1 02.31.3Portugal
2.42.70.20.20.10.10.9 0.60.60.8Finland
23.527.78.77.12.43.37.4 5.90.71.6Sweden
126.2190.893.5141.46.110.712.6 10.52.33.5Switzerland

1,513.01.544.9881.0819.362.755.749.0 43.3148.4170.8Other main countries total
84.92.87.50.1 3.416.50.5Iran
681.1741.5377.8340.235.927.021.7 18.825.429.0U.S.A.

7.69.3_0.60.40.0 0.11.32.2Ethiopia
35.946.21.00.42.74.51.8 1.311.811.8South Africa
307.8246.5300.1236.80.80.70.2 0.20.70.8Hongkong
0.51.10.00.00.3 0.30.20.8Hungary
6.88.12.44.41.9 1.82.22.3Yugoslavia
36.137.71.20.25.910.03.3 2.714.48.2Greece
178.8220.8164.0197.60.10.33.0 1.86.110.2Japan
20.319.10,30.31.4 0.93.35.4Nigeria
23.534.614.020.00.20.20.5 0.41.72.0Singapore
13.862.23.31.20.10.40.2 0.25.252.4Spain
38.145.019.622.95.35.94.8 3.61.72.2Canada
14.120.00.00.00.91.07.3 6.70.93.5Cyprus
10.115.50.00.41.1 0.95.98.5Rumania
53.634.50.00.00.00.J1.5 0.251.131.0Turkey

711.8846.645.643.011.613.09.5 8.054.178.8Other countries
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כלכלי ענן! לפי יצוא, . 7m לוח
TABLEVIII/7.EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH

דולרים $מיליוני million

כלכלי 1970197519771978#1979Economicענף branch

כולל 778.71,940.73,081.73,921.34,552.7GRANDסך TOTAL

הכל חקלאיסך 129.6277.6384.9455.3555.6Agriculturalיצוא exports total

הדר 86.1176.1189.4202.7254.6Citrusפרי fruit

43.5101.5195.5252.6301.0Otherאחר

הכל סך תעשייתי 637.71.610.62.650.23.400.23.922.5Industrialיצוא exports total

וחציבה 40.886.576.578.3102.0Miningכרייה and quarrying

וטבק משקאות ,62.9125.3177.8211.1253.9Foodמזון, beverages and tobacco

44.452.363.977.01125Textilesטקסטיל

53.6104.1149.3169.5226.9Clothingהלבשה and madeup articles

ומוצריו 3.55.49.18.29.8Leatherעור and leather products

ומוצריו 9.612.827.733.137.9Woodעץ and its products

ומוצריו 3.22.84.54.29.4Paperנייר and its products

לאור והוצאה 5.918.314.514.316.4Printingדפוס and publishing

ופלסטיק גומי 23.544.767.572.184.9Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 52.9183.3269.9338.7505.0Chemicalמוצרים and oil products

אלמתכתיים מינרליים 3.06.59.714.210.0Nonמוצרים metallic mineral products

בסיסית 7.926.134.029.138.6Basicמתכת metal

מתכת 28.2103.1280.6330.7316.8Metalמוצרי products

18.130.961.858.079.6Machineryמכונות

ואלקטרוני חשמלי 12.897.7122.1137.2168.3Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 9.140.1116.3240.1364.1Transportכלי equipment

ברוטו  מלוטשים ,244.6640.71,099.01,477.41,418.8Diamondsיהלומים polished  gross

נטו (202.0(548.6)(1,224.0)(1,317.6) (1,002.5) net

13.530.066.0107.0167.6Miscellaneousשונות

הכל סך  אחר S74.6Other.11.652.546.665יצוא exports  total

ומזון דלק אספקת :8.118.123.534.041.4Thereofמזה: bunkers and stores for foreign
זרים ולמטוסיס shipsלאוניות and aircraft

מוחזר 45.1106.2יצוא 119.0205.2251.5Returned exports

הכל סך  נטו 733.61,834.52,962.73,716.14,301.2NETיצוא EXPORTS  TOTAL
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כלכלי ייעוד לפי יבוא, ח/8. לוח
TABLEVIII/8.IMPORTS, BY ECONOMIC USE

דולרים Sמיליוני million

כלכלי1 19781979Economic§1977§1975§ייעוד use'

כולל 4,172.64,844.45,843.47,447.8GRANDסך TOTAL

תצרוגת 313.0323.5391.2626.2Consumerמוצרי goods for direct
הכל סך ישירה consumptionלצריכה  total

שוטפת לצריכה תצרוכת 211.5222.5247.1393.3Nondurablesנכסי

154.4150.1152.9274.3Foodמזון

אחרים 57.172.494.2119.0Otherמצרכים

בניקיימא תצרוכת 101.5101.0144.1232.9Durablesנכסי

הכל לייצורסך 3.202.93.879.14.653.85.610.6Productionתשומות inputs  total

155.8129.1136.8183.1Agricultureחקלאות

גולמייםברוטו 469.21,011.71,246.2937.6Roughיהלומים diamonds gross
נטו (411.8)(937.3)(1,053.0)(845.5) net

סיכה וחומרי 637.9737.6774.91J37.4Fuelדלק and lubricants

כלים ואביזרים. חילוף 350.3385.1484.4642.3Spareחלקי parts, accessories, tools
שוטף לשימוש forומכשירים current use

אחרות 1,589.71,615.62,011.52,510.2Productionתשומות inputs. other

הגל השקעהסך 648.9626.0781.11.196.9Investmentנכסי goods total

מכשירים ציוד. ,543.0467.1604.2856.5Machinesמנונות. equipment. implements
andואביזריהם their accessories

תחבורה 105.9158.9176.9340.4Transportכלי equipment

ומטוסים אניות :42.794.774.5155.0Thereofמזה: ships and aircraft

הכל פורטוסך שלא ,7.815.817.3U.IGoodsסחורות n.e.s.  total

מוחזר 63.984.5212.4114.7Returnedיבוא imports

הכל סך נטי 4,108.74,759.95,631.07,333.1NETIMPORTSTOTALיבוא

1 Sees3 in introduction.
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עיקרית קנייה וארץ כלכלי ייעוד לפי יבוא, ח/9. לוח

דולרים מיליוני

תצרוכת Consumerמוצרי goods

ד יבואכל

mponsTotal iיימאבניישוטפתלצריכה קנייה NondurableDurableארץ

§19781979§19781979919781979

כולל 5,843.47,447.8247.1393.9144.1232.9סך

הכל המשותףסך 2.444.72,707.0100.6133.283.5124.2השוק

283.0380.019.426.626.237.3איטליה
4.410.10.35.700אירלנד

ולוכסמבורג 258.8288.53.26.20.71.0בלגיה
ר.פ. 589.8768.117.222.726.441.0גרמניה.

23.228.82.32.40.92.8דניה
481.6205.78.910.92.13.7הולנד

המאוחדת 539.3687.734.838.35.06.6הממלכה
264.6338.114.520.422.231.8צרפת

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 851.0951.112.214.38.319.2אזור
הכל סך 
29.634.41.82.90.40.5אוסטריה
00.10000איסלנד
17.836.10.91.10.10.1נורבגיה
9.414.71.01.50.40.4פורטוגל
51.961.40.20.20.20.7פינלנד
76.6104.01.00.93.55.9שבדיה
665.7700.17.37.73.711.6שוויץ

הכל סך אחרות עיקריות 1,566.42,205589.0194.231.859.2ארצות

17.046.25.429.00.10.2אוסטרליה
40.983.536.074.300ארגנטינה

16.236.50.912.10.10ברזיל
הברית 1,102.51.488.624.336.44.57.8ארצות

7.75.8גאבון

אפריקה 80.4153.13.613.50.30.7דרום
8.811.20.20.20.1O.Iהונגריה

17.319.20.31.40.30.3יוגוסלביה
35.248.34.84.86.310.5ספרד
123.5169.73.85.918.237.2יפן

63.580.60.60.80.20.3קנדה
45.954.14.812.01.52.0רומניה
7.58.74.33.80.20.1תורכיה

הארצות .;981.31.584.245.35יתר 1520.530.3
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TABLEVIII/9IMPORTS, BY ECONOMIC USE AND MAIN COUNTRY OF PURCHASE

S million

לייצור גולמייםיהלומיםתשומות

השקעהנכסי(ברוטו)יהלומיםללא

inputs,ProductioniamondsRough cgoodsInvestment

excl. diamonds(gross)Country of purchase

§19781979SI 9781979§19781979

3,424.94,687.11,246.2937.6781.11,196.9GRAND TOTAL

1.207.01,492.6670.9117.0382.7540.0Common market total

180.5228.056.988.1Italy
3.84.10.30.3Ireland

90.6100. 1152.5163.011.818.2Belgium £ Luxembourg
388.6495.00.10.1157.5209.3Germany, F.R.
14.416.35.67.3Denmark

119.9124.0333.037.917.729.2Netherlands
246.7326.6185.3216.067.5100.2United Kingdom
162.5198.5


65.487.4France

297.7371.6483.3438.149.5107.9Free trade area (E.F.T.A.) total

24.625.32.85.7Austria
00.1Iceland

16.317.10.517.8Norway
7.812.30.20.5Portugal
51.159.3_0.41.2Finland
58.264.6013.932.6Sweden
139.7193.0483.3438.131.750.0Switzerland

1,036.81,375.382.163.83215.7513.0Other main countries total

11.216500.30.5Australia
4.48.70.50.5Argentine
15.124.20.10.2Brazil

746.0971.782.162.0245.6410.7United States
7.75.8Gabon
74.8135.61.81.71.5South Africa
8.210.70.30.2Hungary
16.517.20.20.3Yugoslavia
17.321.36.811.7Spain
52.161.649.465.0Japan
42.359.320.420.2Canada
.1Z238.11.42.0Rumania
3.04.6


00.2Turkey

883.41.447.69.918.722.236.0Other countries
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מיובאות, סחורות על ארה"ב של לדולר בל"י ממוצע ותשלום מסים  דו/0ו. לוח
כלכלי1 ייעוד לפי

ו Valueערך of imports ל"י).יבוא (מיליוני מסים2

דולריס ל"ימיליוני מכסהכלסךמיליוני
היבוא של כלכלי $ייעוד millionIL. millionTotalCustom duty

§ 19781979§ 19781979§19781979§19781979

כולל 190,221.110,868.721,899.84,661.08,889.8נ5,851.537,462.2102,062.7'סן

הכל סך תצרוכת 420.3626.27,385.915,795.14,287.98,406.31,276.32,394.2נכסי

שוטפת 261.8393.24,591.29,969.91.150.01,750.0450.9735.8לצריכה
וטבק משקאות 167.6274.32,935.56,990.8569.0790.1152.4251.1מזון,

והנעלה 17.022.6300.7570.9152.0277.058.8104.0הלבשה
בית למשק וציוד 27.233.5476.8826.4177.4269.4142.3209.0ריהוט

15.519.4272.2491.810.425.910.425.8תרופות
ותחכיביס בידור 02.0195.428.251.3!14.118.3246.5460.1מוצרי

20.425.1359.4629.8139.2192.158.794.6שונות

קיימא 158.5233.02,794.75.825.23,137.96,656.3825.41,658.5כני
בסיסי 18.127.3318.8685.3118.8218.377.5139.9ריהוט

בית למשק 23.126.6407.3671.6370.4508.884.6138.8ציוד
רפואי 3.23.955.298.814.328.46.211.2ציוד
תחבורה 86.1107.21,517.92,624.32,209.33,976.2561.91,020.5כלי

ותחביבים בידור 9.758.2.549.51,500.1372.71,834.677.4319.0!מוצרי
יקרות ואבנים שעונים 8.39.8145.9245.152.490.117.829.0תכשיטים.

הכל סך לייצור 143,732.23,539.37,316.82,310.44,141.7נ4,624.335,625.080,513.1'תשומות
■מספוא 103.3142.91,807.73,625.6 153.2112.62.02.6

לחקלאות אחרים גלם 40.050.1700.61,308.19.714.79.614.7חומרי
77.6100.11,369.22,536.3324.3517.3חיטים

סויה 105.4113.71,846.62,923.3פולי 123.9283.5
אחרים גולמייס מזון 5,887.749.854.753.977.7'231.43,120.7'179.3'מוצרי

וחוטים 118.4153.12,081.03,858.5505.0765.8216.1300.0בדים
גולמיים 1,246.1937.621,479.323,851.8יהלומים

ומוצריהם פלדה 300.5400.95,278.210,114.7476.51,044.9186.4412.8ברזל,
ומוצריו 90.5113.01,579.82,900.0323.3452.7307.4422.8עץ

סיכה וחומרי 774.81,337.413,482.334,625.566.4119.033.650.2דלק
ומדחסים משאבות 34.946.0601.51,205.150.051.811.015.0מנועים,

ואביזריהם רכיבים חילוף, 326.7473.55,713.812,107.01,024.52,371.3509.11,074.3חלקי
שוטף לשימוש ומכשירים 134.9168.82,366.74,270.4286.4510.4186.3338.3כלים

אחרים גלם 1,091.91,356.519,085.834,515.31,448.72,619.7795.11,433.3חומרי

הכל סך השקעה 789.51,196.913,858.930,342.33,038.26,173.51,072.92,352.4נכסי
ואביזריהם מכשירים ציוד 604.2856.510,600.821,836.51,303.92,578.3545.81,164.1מכונות,

תחבורה 185.3340.33,258,28,505.91,734.43,595.3527.11,188.3כלי
ומטוסים אוניות בלי 108.9182.21,925.24,478.71,733.33,499.7526.81,143.5מוה:

פורטו שלא 17.314.1304.7351.53.33.31.41.5סחורות

במבוא. 12 סעיף ראה 1

במבוא. 11 סעיף ראה מוסף: ערך מס כולל לא 2
מיליוני 8.1  וב1978 דולריס מיליוני 14.4 נתווספו 19793 אחרים. בלוחות נכללו שלא ימית הובלה הפרשי כולל 3

בהתאמה. ל"י, מיליוני ו140.8 368.4 נתווספו בל"י היבוא לערך דולרים.

FOREIGN TRADE 218



TABLEVIII/10.TAXES AND AVERAGE PAYMENT IN LOCAL CURRENCY PER U.S.
DOLLAR VALUE OF IMPORTED GOODS, BY ECONOMIC USE1

Taxes2 (IL. million)לדולר ממוצע תשלום
"י בל יבוא

Average payment in IL.
per import dollar

קנייהחשלומי (נטו)מס Economicקרנות use
SurchargesPurchase taxFunds (net)of imports

§19781979

§ 19781979§1978.1979§19781979

114.36,803.5 149.813,672.2812.0 710.128.43 19.30GRAND TOTAL

55.52,921.7 68.75,986.443.0 34.338.65 27.77CONSUMERGOODS TOTAL

.5.5.5619.2 68.7988.543.0 34.329.81 21.93Nondurable
43.2339.1 50.0532.143.0 34.328.36 20.91Food, beverages and tobacco
7.585.5 11.9161.137.55 26.55Clothing and footwear
2.432.7 3.457.0 32.67 24.04Furniture and household equipment

_26.69 18.29Medicines
73.7 144.135.88 24.71Articles for recreation and hobbies

2.478.2 3.494.2
 

32.77 24.49Miscellaneous

_2,312.5 4,997.953.56 37.43Durable goods
41.2 78.433.08 24.15Basic furnishings
285.8 369.944.34 33.61Households equipment

_8.2 17.2 32.42 22.07Medical equipment
_1,647.4 2,955.761.55 43.30Transport vehicles

295.3 1,515.657.33 36.60Articles for recreation and hobbies


34.6 61.1
 

34.29 23.99Jewellery, watches, precious stones

58.81,914.5 81.13,862.9769.0 744.426.85 18.18PRODUCTIONINPUTSTOTAL
0.5 0.5109.5 155.726.17 16.02Fodder
 *0.1  26.41 17.77Other agircultural raw materials

517.3 324.320.17 13.47Wheat
283.5 123.923.21 16.35Soya beans

35.61.2 45.98.877,7 140.525.67 17.13Other raw food products
12.4276.4 25.7440.0 30.21 21.84Fabrics and yarn

25.44 17.24Diamonds, rough
_290.2 632.127.84 19.15Iron, steel and articles thereof

16.0 29.929.68 21.02Wood and articles thereof
32.8 68.825.98 17.49Fuel and lubricants

_39.0 36.9_ 27.34 18.69Engines, pumps, compressors
0.1515.2 1,297.030.58 20.62Spare parts and accessories
100.1 172.1 28.32 19.67Tools and implements for direct use

10.2643.5 9.01,177.3
 

27.38 18.81Other raw materials

1,965.4 3,821.130.51 21.40INVESTMENTGOODS TOTAL
758. I 1,414.1 28.50 19.70Machines, equipment and implements
1,207.3 2,407.0 35.56 26.94Transport vehicles
1,206.6 2,356.2

 
43.80 33.60Thereof: excl. ships and aircraft

1.9 1.7 25.14 17.79GOODS, N.E.S.

1 See 9 12 in the introduction.
2 Excl. V. A. T.; See § 11 in the introduction.
3 Incl. sea transport differentials which were not included in the other tables. In 1979, $14.4 million were added and in 1978 
$8.1. To the import value in IL., IL. 368.4 million and 140.8 million were added, accordingly.
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כספים ט': פרק
החיובים כל סיכום הם עו"ש לחשבונות חיוכים
שיעור עו"ש. לחשבונות השנה במשך שנעשו

פי: על מחושב השנתי המחזור

עו"ש לחשבונות חיובים
עו"ש חשבונות של שנתי ממוצע

אשראי חופשי, אשראי הוא לציבור אשראי
ט/3 לוח הלואות. למתן מפיקדונות ואשראי מכוון
לבנקים אשראי למעט לציבור אשראי כולל

למשכנתאות. ובנקים להשקעות הבנקאיים המוסדות של סטטיסטיקה מקור:
ישראל. בנק

ערך1 ניירות

ניירות של השוק ערך של סיכום מובא ט/6 בלוח
ערך כלומר, בבורסה: והנסחרים הרשומים ערך
במניות להמרה הניתנים הערך ניירות המניות,
ההון ערך שנה. כל לסוף שוק במחירי החוב ואיגרות
השנתי השוק ערך הוא ט/8 בלוח המוצג הרשום
השנה. במשך זמן נקודות מספר פי על הממוצע
בבורסה העסקאות כל את כולל עסקאות נפח
לבורסה4 מחוץ ועסקאות קיזוזים כולל ואינו עצמה
בניירות המסחר מכל חלק רק הוא בבורסה המסחר
ידי על והמכירה הקנייה פקודות קיזוזי עקב ערך,

והסוכנים. הבנקים
נפח חלוקת ידי על מתקבל המחזור שיעור
היות הרשום. ההון של השוק בערך העסקאות
הם העסקות ונפח הרשום ההון על שהנתונים
משינוי נובע בהם מהשינוי חלק שוק, במחירי

המסחר. בהיקף משינוי ולא שערים

ערך ניירות מדדי

של מדד הלשכה עורכת 1977 בינואר החל
ואיגרות המניות לכל המתייחס כולל תשואה שיעור
קבוצות למעט בבורסה, הרשומות הנסחרות החוב
את מודד זה מדד מוסדיים. למשקיעים חוב איגרות
איגרות ושל המניות של הכוללת בתשואה השינויים

כספיים נכסים

הציבור ופיקודונות תשלום אמצעי

במלואן עליו שחלות מוסד הוא בנקאי מוסד
כולל נזילים. נכסים בדבר ישראל בנק הוראות
וכן לאשראי שיתופיות אגודות מסחריים, בנקים
חלות הנזילות הוראות אשר אחרים כספיים מוסדות
למשכנתאות, בנקים כולל (לא במלואן עליהם

כספיים). ומוסדות להשקעות בנקים
מוסדות פירמות, בית, משקי כולל ציבור.
לא להשקעות. ובנקים למשכנתאות בנקים לאומיים,
(מוסדות בנזילות החייבים ומוסדות ממשלה כולל

בנקאים).
הציבור כידי מזומנים הם תשלום אמצעי

(עו"ש). דרישה לפי הציבור ופיקדונות
לפי הציבור פיקדונות הם עו"ש פיקדונות
המחאות שיקים, ידי על ושלא שיקים ידי על דרישה

ישראלי. במטבע לתשלום ופקודות
פיקדונות הם חיסכון בתוכניות פיקדונות
אושרו שבהן (תוכניות מאושרות חיסכון בתוכניות
על הממונה ידי על והצמדה ריבית על במס הנחות
חיסכון תוכניות למעט האוצר), במשרד החיסכון
והשיכק. הבינוי משרד ושל הדואר בבנק מאושרות
הציבור פיקדונות כוללים אחרים פיקדונות
צמודים פיקדונות קצוב, לזמן הבנקאים במוסדות
ופיקדונות סחירות פיקדון תעודות ארוך, לטווח

אחרים. וזכאים
פיקדונות הם חוץ במטבע הציבור פיקדונות
לפי חוץ במטבע חוץ ותושבי הארץ תושבי של
הבנקאיים במוסדות המופקדים קצוב, ולזמן דרישה

בישראל.

(עו"ש) ושב עובר חשבונות מחזור

במוסדות עו"ש פיקדונות הם עו"ש חשבונות
לא כן לתשלום. ופקודות המחאות ללא הבנקאיים
למשכנתאות בנקים על עו"ש פיקדונות כלולים

להשקעות. ובנקים
ממוצע הוא עו"ש חשבונות של שנתי ממוצע
חשבונות של החודשיים הממוצעים 12 של פשוט
הוא עו"ש חשבונות של חודשי ממוצע עו"ש.
עו"ש בחשבונות הפיקדונות יתרת של הממוצע

הנוכחי. החודש ובסוף הקודם החודש בסוף

כספים
.1977 ,2 מס' מוסף",  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון ערך" ניירות "מדדי גם ראה ו
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ה23 ליום מתייחס הכולל התשואה שיעור מדר
בחודש האחרון וליום ,1979 דצמבר עד בחודש
מתקופה במדד השינויים .1979 מדצמבר החל
בשיעור שחלו שינויים איפוא משקפים לתקופה
זמן. נקודות שתי בין הניירות של הכולל התשואה
של משורשר כמדד מתקבל השנה לסוף המדד
שיעור מדד מוצג ט/9 בלוח חודש. בכל המדדים

השנה. לסוף הכולל התשואה
של הודעות קובצי שערים, גיליונות מקורות:

אביב. בתל ערך לניירות הבורסה

השערים, שינויי למדידת בנוסף כלומר: החוב,
וריבית דיבידנד  במזומן תקבולים גם נמדדו
הטבה ממניות תקבולים הריבית), על הצמדה (כולל

מזכויות. ותקבולים
מתקבל המניות של הכולל התשואה שיעור מדד
התשואה שיעורי של מדדים של משוקלל כממוצע
התשואה שיעור (במקביל,מדד הבודדות המניות של
משוקלל כממוצע מתקבל חוב איגרות של הכולל
האיגרות של התשואה שיעורי של מדדים של

הבודדות).

נבחרים פרסומים

טכניים פרסומימ

(1953) ערך ניירות מדדי
.(1968) חוב איגרות של התשואה

13

27
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FINANCIAL ASSETS כספיים נכסים
הציבור ופיקדונות תשלום אמצעי ט/ו. לוח

TABLEIX/1.MONEY SUPPLY AND DEPOSITS OF THE PUBLIC

IL■ million at curernt Pric" שוטפים במחירים ל"י. מיליוני

Moneyאמצע supply תשלום י
ישראלי במטבע הציבור פיקדונות

Deposits of the public in Israeli currency

הציבור פיקדונות
חוץ במטבע

Deposits of the
public in foreign

currency

הכל סך
Total

מזומנים
הציבור בידי
Currency held
by the public

פיקדונות
עו"ש
Current
deposits

חסכון בתוכניות
In saving schemesפיקדונות

אחרים
Other

deposits

הכל סך
Total

בידי מזה:
חוץ חושבי
Thereof.
with

foreigners

rvnpDn
Deposits

הצמדה והפרשי ריבית
Interest and linkage

differentials

שנתי Annualממוצע average

1955395165230
63 _ 32

1960820287532
162 _ 199

19651,8266441.181
241 _ 1,216

19703,1671,2281,9391,1291.521 _ 3,711

19713,8761,4632,4131,3642,568 _  5,286

19725,0341,8323.2021.6153,284 _ 7,406

19736,3152,3233,9922.1023,897 _2,672 9,513

19747,5742,8714,7033,6023,631 _3,681 12,756

19759,9093,7346,1756,5393,786 3,4875,518 19.399

197611,6714,4167,2569,6973,814 6,2638,383 28,339

197716,3315,83210,49914,9795,473 11,05814,120 46,736

197822,4757,71714.75826,0587,630 23,02127,894 105,757

197930,12810,86919,25945,62813,551 52,23762.537 207,039

Endשנהסוף of year

1955420172247
76  28

1960880300581
177 _ 256

19651,8996571,242
259  1,351

19703.3831,2812,1021,2422,109  4,276

19714,3411,5842,7571,4832,854 _ 6,581

19725,5871.9743,6131,7523,743 _ 7,900

19737,3922,7154,6772,4953,926 _3,022 10,439

19748,7223,1735,5494,7343,749 _5,156 17,870

197510.6143,9706,6447,9153,772 4,6156,621 22,645

197613,4874,7778,70911,4984,434 8,61210,262 34,561

197718,7176,31912,39819,6656,519 17,08823,826 75,430

197827,1518,77718,37432,3319,410 31,40035,665 136,964

197935,43512,05523,38058,87318,398 85,98697,674 311,722

FINANCE 222



הציבור של עו"ש חשבונות של שנתי מחזור ט/2. לוח
הבנקאיים במוסדות

TABLEIX/2.ANNUAL TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS OF THE PUBLIC IN
BANKING INSTUTUTIONS

At current prices שוטפים במחירים

עו"ש עו"שהשכונות לחשבונות שנחיחיובים מחזור שיעור
Current accountsDebits to current accountsAnnual rate of turnover

ל"י ILמיליוני million

1950836487.8

19551733,40219.6

19604567,43016.3

19615478,84516.2

196264711,60017.9

196386416,35618.9

1964967. 18,50419.1

19651.04322,16421.3

19661,10424.05321.8

19671,27723,60418.6

נ19681,56227,721 7.8

19691,66833,12919.9

19701,77838,47821.5

19712,16149,78023.0

19722,90871,28724.5

19733,60287,03824.2

19744,300122,95728.5

19755,729183,03831.9

19766,813244,71835.9

19779,812376,96238.4

197813,783621,34245.1

197918,2831,270,30369.5
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הבנקאיים המוסדות באמצעות לציבור1 אשראי ט/3. nft,
TABLEIX/3.CREDIT TO THE PUBLIC1 BY BANKING INSTITUTIONS

סוף "י; ל .ILשנהמיליוני million: end of year

י .במטבע at current prices שוטפים במחירים Inשראלי. Israeli currenc;

פיקדונות מתוך
הבנקים למתןמאמצעי חוץמאושרים במטבע

הכל Fromסך the banks'מוכווןהלוואות Inאשראי foreign

TotalresourcesFrom authorizedDi reeled creditcurrency

deposits for
granting loans

§19705.6475.621943

19717.3967.3542.035

19729.1519.1152,465

197312.2595.736 4.9111.6124.412

197418.7519.834 5.7533,1649.112

197526.62215.199 6.9574.46612.983

197634.78419.975 9.0545.75518.187

197750.48429. 114 13.1008,27137.791

197875.95845.825 20.07110.06269.147

1979142.72293.738 31 .84417.140175.652

' Incl. credit to ifnancial institutions. that are not mortgage and בנקים שאינם כספיים. למוסדות אשראי כולל 1

lnvestment banks; see introduction. מבוא. יאה ולהשקעות; למשכנתאות

למשכנתאות בנקים באמצעות לציבור אשראי  .4/u mb
כספיים ומוסדות ולהשקעות

TABLE IX/4.CREDIT TO THE PUBLIC BY AND THROUGH MORTGAGE AND
INVESTMENT BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

שוטפים במחירים ל"י. שנהמיליוני סוף ;u oi year.. !..iniuii, at *■ ui !till /SJ/LCA, CIl

למשכנתאות בנקים
Mortgage banks

להשקעות בנקים
Investment banks

כספיים מוסדות
Financial institutions

19702.3131.962740

19712.7342,368718

19723,4672.937600

19734.5343,580674

19747,0254,188765

197510.1496,001918

197613.9298,4661,619

197718,23112,3721,606

197824,36115,8221,834

197944,87824.3833,209
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בלבלי1 ייעוד לפי בנקאיים, מוסדות של אשראי  ט/5. לוח
TABLEIX/5.CREDIT BY BANKING INSTITUTIONS, BY ECONOMIC DESTINATION1

IL. million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים "י, ל מיליוני

כלכלי 19541960196519701975197719781979Economicייעוד destination

הכל 3189292,2886,73941,90796,539159,701350,191TOTALסך

מקומיות 13371976423,6608,47012,79024,617Localרשויות authorities

ציבוריים שירותים
\ 296

7983,4005,62210,482Public services
915134

ומים 1,214חשמל .3,5776,63315,064Electircity and water

כספיים 31780699.4,37911,42918,95641,027Financialמוסדות institutions

היהודית 13203257843497092,655Theהסוכנות Jewish Agency and
הלאומיות theוהקרנות national funds

952654175122,7676,77213,25731,765Agricultureחקלאות

642656311,74611,36629,56450,259103,901Industryתעשייה

■237בנייה 751314641,7213,1885,35410,389Building

39831214963,6098,70714,52640,626Commerceמסחר

719792741,8965,3488,91316,420Transportתובלה

אחרים 729923821,2402,2194,8378,349Otherשירותים services

פרטיים 3902145822,6434,8988,80215,787Privateאנשים persons

4,5977,2867,861325,859Foreignתושבי7/7/ residents

ידוע ובלתי אחר 141605891,9331,3221,1823,250Otherרייעוד destinations and
not known

1 Includes credit fromdepositsof the government and thepublic למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי כולל 1

for granting of loans (including loans for payments of ב1954 2 מסים). לתשלום הלוואות (לרבות הלוואות
taxes). 2 For 1954, the item "Building" includes loans for the ולתיקונן. דירות לרכישת הלוואות גם "בנייה" בסעיף נכללו
purchase and repair of dwellings. For other years, such loans are "אנשים לסעיף אלה הלוואות הועברו השניס ביתר
included under the heading "Private persons". 3 As of 1979, חוץ תאגידי נחשבים ב1979 החל 3 פרטיים".
Israeli corporations abroad are considered as foreign residents. חוץ. כתושבי ישראליים
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securities ערך ניירות
האיגרת סוג לפי בבורסה, רשומות חוב איגרות  ט/6. לוח

TABLEIX/6.BONDS REGISTERED ON THE STOCK EXCHANGE, BY TYPE
IL. million, at market prices; end of year שנה סוף שוק; במחירי ל"י. מליוני

האיגרת 197719781979Typeסוג

הכל סך  חוב 49,950.566,499.2136,582.5BONDSאיגרות  TOTAL
חוץ למטבע 389.0496.4740.1Linkedצמודות to foreign currency

לצרכן המחירים למדד 28,796.450,339.7115,815.6Linkedצמודות to consumer price index
"ברירה" מסוג 15,915.68,967.68.643.7Optionalצמודות linkage

כפולה" ו"ברירה
חוץ במטבע 4.661.46,495.411,191.9Tradedנסחרות in foreign currency

צמודות 188.1200.1191.2Unlinkedלא

ענף לפי בבורסה, רשומות מניות  ט/7. לוח
TABLEIX/7. SHARES REGISTERED ON THE STOCK EXCHANGE, BY BRANCH

IL. million, at market prices; end of year שנה סוף שוק; במחירי ל"י. מליוני

197719781979Branchענף

מניות אופציות, מניות,
ערך וניירות בכורה

במניות להמרה ניתנים
הכל סך 

26,929.146,839.981,433.5SHARES, OPTIONS, PREFE
RENCE SHARES AND SE
CURITIES CONVERTIBLE
INTO SHARES  TOTAL

חוץ במטבע 1.961.61.805.01,995.1Tradedנסחרות in foreign currency

הכל1 סך  בל"י 24,967.545.034.979.438.4Tradedנסחרות in IL.  total'

חברות מסחריים, בנקים
בנקאיות לאחזקות
למשכנתאות בנקים

17,128.2

2,039.3

28,635.7

2,644.2

59,028.0

3,219.5

Commercial banks. and bank
holding companies

Mortgage banks

ענפיים מימון 136.5190.1235.3Specializedמוסדות financial institutions

להשעקה 1,481.85,356.77,906.8Investmentחברות companies

2,597.83,948.44,595.7Industryתעשייה

ושירותים 498.5570.2723.5Commerceמסחר and services

בינוי, מקרקעין.
והדרים פיתוח

1.085.42,209.32,343.6Land, construction, development
and citrus groves

1 Incl. insurance and oil prospecting shares. נפט. וחיפושי הביטוח בענפי מניות כולל
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בבורסה. השנתי המחזור ושיעור רשום הון עסקאות, נפח  .8/u לוח
הנייר סוג לפי

TABLEIX/8.TURNOVER, REGISTERED CAPITAL AND ANNUAL RATE OF
TURNOVER AT THE STOCK EXCHANGE, BY TYPE OF SECURITY

IL. million, at market prices שןק במחירי ל", מ,ליונ,

בערך רשוס המחזורהון שיעור

עסקאות (ממוצע)נפח (אחוזים)השוק השנתי
TurnoverAverage marketableAnnual rate of turnover

capital(percentages)

הניירות' Allכל securities'
196063.6386.916.4I960

1965135.71.668.38.11965

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

197941.155.4150,289.227.41979

Shares2מניות2
196037.577.048.71960

196589.4810.211.01965

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

197921,561.244,916.548.01979

צמודות חוב linkedאיגרות bonds
196026.5272.59.71960

196544.9823.25.51965

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

197917,421.7101,345.217.21979

1 Including loans and nonlinked debentures notdetailed in the
table. 2 Incl. shares and preference shares markeuble in IL.

מפורטות שאינן צמודות לא חונ ואיגרות מלוות כולל 1

בלירות נסחרות בכורה ומניות מניות כולל 2 בלוח.
ישראליות.
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בבורסה הערך1 לניירות כוללים תשואה שיעורי מדד ט/9. לוח
TABLEIX/9.INDEX OF RATES OF RETURN FOR SECURITIES1 AT THE STOCK

EXCHANGE
Base: 23 ^1 1976 = 100.0 בסיס:

23 XII 197823I XII 1979

הכל סך  צמודות חוב 216.5439.0LINKEDאיגרות BONDS  TOTAL

לצרכן המחירים למדד צמודות :227.9454.4Thereofמוה: linked to consumer price index

"ברירה" מסוג 203.7449.8optionalצמודות linkage

חוץ למטבע 188.5355.0linkedצמודות to foreign currency

pn במטבע 190.1360.2tradedנסחרות in foreign currency

במניות להמרה ניתנות חוב rvnvK214.5278.8Bonds convertible into shares

הכל סך  ובכורה רגילות 293.9474.0ORD[NARYמניות AND PREFERENCE
SHARES  TOTAL

וביטוח כספים :308.9580.2Thereofמזה: finances and insurance

מסחריים 315.9647.9commercialבנקים banks

למשכנתאות 254.5270.4mortgageבנקים banks

ענפיים מימון 226.1260.2specializedמוסדות financial institutions

להשקעה 342.1469.5Investmentחברות companies

176.1158.7Industryתעשייה

ושירותים 182.2217.7Commerceמסחר and services

להדרים) (פרט ופיתוח בינוי ,315.9253.8Landמקרקעין. construction and development
(exl. citrus groves)

1 Exci. bonds for institutional investors. מוסדיים. למשקיעים חוב איגרות כולל לא 1

2 As from 31 XII 1979, the index is compuled for the last המסחר ליוס המדד מחושב .31 11א ב1979 החל 2

business day of each month (and not the 23rdof the month, as כקודם). בחודש. 23 (ולא חודש בכל האחרון
previously).
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מחירים יי פרק

המדד חישוב
בעסקים שנרשמו מצרך לכל המחירים פי על
במחירו השינוי מדד מצרך כל לגבי מחושב השונים,
ביחס שנה) או שנה רבע או (חודש נתונה בתקופה
כממוצע מתקבל הכללי המדד הבסיס. לתקופת
המצרכים כל של המחירים מדדי של משוקלל
שנתי ממוצע מדד במדד. נמדדים שמחיריהם
החודשיים המדדים של אריתמתי כממוצע מתקבל
יצוא של מחירים למדד פרט התלתחודשיים, או

חקלאית. תפוקה ושל

המדדים וקישור המדדים עדכון
ובמועדי שנים; כמה מדי מעודכן מדד כל
ומשקליו. המדד סל השאר, בין מתעדכנים, העדכון
ביחס המדד מוצג עדכון, כל לאחר כלל, בדרך

עדכונו. לפני מאשר אחרת בסיס לתקופת
אותו של סדרות לקשר ניתן מעשיות למטרות
שונות, בסיס לתקופות ביחס המוצגות מדד,
הכללית הנוסחה שוה. לבסיס כך ידי על ולהביאן
בסיס) תקופת (מבחינת לו לקודם מדד קישור של
הקשר" "מקדם קשר". ב"מקרם הכפלתו ידי על היא
המדד של הבסיס בתקופת הקודם המדד לרמת שוה

.100 חלקי מקשרים, שאותו

לצרכן1 מחירים מדד
המדד שימושי

להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו המדד
היוקר תוספת לקביעת ומשכנתאות, ערך ניירות
במשק. המחירים מגמות ולניתוח השכר לתעריפי

המדד אוכלוסיית
לסחורות מתייחס לצרכן המחירים מדד
שהתגוררו המשפחות כל ידי על שנצרכו ולשירותים
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
המצרכים של הסיווג המצרכים. סיווג
התצרוכת קבוצות לפי הוא המדד סל את המרכיבים

כללי

המחירים מדדי מטרת
אחוז את למדוד היא המחירים מדדי מטרת
לקניית הדרושה בהוצאה הזמן במשך החל השינוי
בפדיון או ושירותים, מצרכים של קבוע "סל"
סל ושירותים. מוצרים של קבוע סל עבור המתקבל
או תצרוכת דפוסי מייצג והשירותים המוצרים
המהוה מסוימת, בתקופה שהשתקפו כפי ייצור,
כולל מדד כל סל ומדד. מדד כל של בסיס תקופת
משתנות בלתי ובכמות באיכות ושירותים מצרכים
משקפים במדד שהשינויים כך אקדוולנטיות, או

בלבד. מחירים שינויי

המדדים משקלי
והחשיבות ערך, משקלי הם מדד כל משקלי
לאחוז שוה המדדים בסל סעיף לכל הניתנת
הבסיס) (בתקופת ממנו הפדיון או עליו ההוצאות
במסגרת הנכללים הפדיון או ההוצאה כלל מתוך

המדד.

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 במדגם 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
את כוללים הנמדדים המחירים התעשייה, תפוקת
ערך מס לרבות המוצר, על וההטלים המסים כל
המחירים תשומות, של מחירים במדדי מוסף.
פרט וההטלים, המסים כל את כוללים הנמדדים

למע"מ.
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מתקופה בדירות השימוש במחיר השינויים את
ב"מדד השינויים ידי על בעיקר אומדים לתקופה
מרכיב (לגבי למגורים" בבנייה תשומה מחירי
ודמי הדירות במחירי השינויים ידי ועל הפחת)
השינויים הריבית). מרכיב לגבי (בעיקר, המפתח
שנתי, רבע בסקר נמדדים מפתח ודמי דירות במחירי
כל שאוכלסו דירות מחירי של מדגם על המבוסס

י/5)4. (לוח שנה רבע

לצרכן5 המחירים מדדי סדרות

הבסיסהתקופה הקשרתקופת מקדם
הקודם6 למדד

** 19511 1959
1 1959XII 1964
1 1965XII 1969
1 1970XII 1976

ואילך 1 1977

** 1951
1 1959

1964 ממוצע
1969 ממוצע
1976 ממוצע

2.753
1.347
1.237
4.112

בבנייה תשומה מחירי מדד
למגורים7

המדד שימושי

בנייה, חוזי להצמדת כבסיס בעיקר משמש המדד
ההשקעות בערך השינויים מן מחירים שינויי לניכוי

כבנייה.

המדד אוכלוסיית
קבלנים של ההוצאות כל כוללת המדד מסגרת
המיועדים ושירותים חומרים עבור משנה וקבלני
שלא מספר, לסעיפים פרט מגורים, בתי לבניית
קרקע, (כגון למדידת,מחיריהם סבירה דרך נמצאה
(כגון פיתוח עבודות על להוצאות ופרט ריבית),
לרשיונות והוצאות שבילים) הכנת השטח, יישור
האופייניות ופרסומת ולשיווק ופיקוח לתכנון בנייה,

בלבד. לבונים

ושירות מצרך כל השתייכות נקבעת שבו י/3), (לוח
השימוש. לסוג בהתאם לקבוצה

הכלכלה ענפי של הסיווג לפי גם מחושב המדד
י/4)2. (לוח המצרכים של ייצורם נסתיים שבהם

המרד 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
סעיפי של המחירים ברמת השינויים את
המחירים במדד השינויים ידי על אומדים התצרוכת
המחירים ושירותים. מצרכים כ1,000 של לצרכן
חודש כל נרשמים אלה ושירותים מצרכים של
יישובים. ב42 ועסקים חנויות כ1,500 של במדגם
במקום המבקר פוקד ידי על נרשמים המחירים רוב
כגון ושירותים, מצרכים מספר ומחירי המכירה,
הנשלחים בשאלונים נרשמים תחבורה, שירותי

למדווחים. הדואר באמצעות

מיוחדות מדידה כעיות

הגדולים העונתיים השינויים וסירות. ירקות
משתקפים וכצריכתם והירקות הפירות בשיווק
והן זה בסעיף המצרכים סל שהן בכך, במדד
מחודש משתנים השונים הפריטים של המשקלים
לכל האופייני הצריכה להרכב בהתאם לחודש
קבוע זאת עם נשאר כולו הסעיף של המשקל חודש.
חודש כל של וחפירות הירקות סל לחודש. מחודש
סמך על נקבעו בו הכ.לול ופרי ירק כל של ומשקלו
הוצאות בסקר המשפחות מן שנתקבלו נתונים
כמויות של העונתיות דפוסי פי ועל המשפחה

שנים שלוש במשך המאורגן השיווק
שהוא לצרכן, הדיור שירותי של מחירים דיור.
אומדן ידי על במדד נאמדים נכס, אותו של בעליו גם
המושקע ההון על הריבית בתוספת הנכס של הפחת

בו.

.1965 ,7 מסי מחירים, של לסטטיסטיקה ירחון .1964 משק ענפי לפי לצרכן המחירים מדד סיווג עקרונות ראה; 2

.563 מס' מיוחד פרסום "1975/76 המשפחה הוצאות "סקר ראה עריכתו ושיטות הסקר ממצאי פירוט בדבר 3

במדידת שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (ראה 29 מסי טכני בפירסום ניתן המפתח ודמי דירות מחירי מדידת שיטת פירוט 4

.1970 וו מס מחיריס של לסטטיסטיקה ירחון ראה ,1970 שנת באמצע הדירות
העדכונים בעקבות במדד שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (ראה 5 מס' טכני בפרסום ראה ב959ו החל המדד עקרונות 5

של לסטטיסטיקה ירחון  1962 לצרכן המחירים מדד עדכון ראה: 1977 ובינואר 1970 בינואר ,1965 בינואר ,1962 בינואר
שם,מס'!,  1969 לצרכן המחירים מדד עדכון ,1965 שם,מסי1.  1964 לצרכן המחירים מדד עדכון ,1963 ,1 מס' מחירים

.1977 ו. מסי שם,  1976 לצרכן המחירים מדד ועדכון 1970
המדדים". וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 6

להלן). רשימה (ראה 17 מס טכני פרסום ראה 7
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בבנייה תשומות של מחירים מדדי סדרות
למגורים

הבסיסהתקופה10 תקופת
הקשר מקדם
הקודם" למדד

. 1964VII 1950
^1 19681 1964
IV 19751 1969
ואילך IV 1975

*** 1950
1 1964

1968 ממוצע
** 1975

6.680
1.259
3.434

בסלילה12 תשומה מחירי מדד
ושימושיו המדד 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
ההוצאות הרכב את והמייצג בסלילה, המשמשים
המדד הבסיס. בתקופת המתאים הסלילה סוג של
התת ארבעת של משוקלל ממוצע שהינו הכללי,
סל במחירי השינוי את משקף האמורים, מדדים

כולו. הסלילה ענף של התשומות
בחוזים להצמדות כבסיס בעיקר משמש המדד
מחירים שינויי לניכוי סלילה, עבודות ביצוע על

בסלילה. ההשקעות בערך משינויים

המדד אוכלוסיית
סוללי של ההוצאות כל נכללות המדד במסגרת
משנה וקבלני קבלנים הם אם בין כארץ, הכבישים
של כבישים מחלקות הם אם ובין 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

המדד משקלי של המקורות
במאי החל נמדדים שמחיריו הנוכחי המדד סל
בתי לבניית הוצאות "סקר מימצאי על מבוסס 1975
הרכב נחקר ובו ,1974 כשנת שנערך מגורים"
נסתיימה שבנייתם פרוייקטים כ80ו של התשומות

.81973 לספטמבר 1972 יולי בין
המשקלים חישוב לצורך הוערכו הסקר נתוני

.(1975 (אפריל הבסיס תקופת במחירי

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
כ של מחיריהם ישירות נמדדיס 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 וכו' המתכת העץ, הבנייה, בענפי העובדים
(ל,רן שונות לקרנות הנלרם בתשלומים השינויים
בתעריפים השינויים וכו'). הבנייה פועלי ביטוח
בשכר החלים לשינויים זהים תמיד היו לא הרומיים
מדצמבר הוחל, ולכן למעשה הקבלנים שמשלמים
משלמים שהקבלנים השכר במדידת ,1970

למעשה9.
בר בציוד השימוש הוצאות ברקיימא. ציוד
ידי על המדד, בסל מיוצגות הקבלן שבבעלות קיימא
הבסיס. בתוקפת זה ציוד של הפחת הוצאות אומדן
נאמדים אלה בהוצאות לתקופה מתקופה השינויים

בשוק. חדש ציוד במחירי השינויים פי על

.5 מס' מחירים. של לסטטיסטיקה בירחון .1974 מגורים בתי בבניית הוצאות סקר ראה עריכתו. ושיטות הסקר מימצאי פירוט בדבי 8

.1969 ו. מסי שס, ראה .1968 משנת הקודם הסקר מימצאי על 1975
.1971 .3 מס' שם. ראה העבודה שכר מדידת בשיטת שהוכנסו השינויים פירוטי 9

הוצאות סקרי  1964 ינואר ומאז הבניין. בשלד התשומות הרכב של הנדסי ניתוח  .964 לינואר .950 יולי כץ הם המקורות .0
ובנ1972/7. ב1966/67. ב1961. שנערכו הבנייה

לעיל. המדדים". וקישור המדדים "עדךוז ~rLLm,,~ m~.n_ ...... ..
המדד עדכון בעקבות שהוכנסו והשינויים להלן,. רשימה ,יאה 24 מס' טכני בפרסום ערגתנו ושיטות י™ פנינית !2

.1973 ו. מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון בסלילה, התשומה מחירי מדד בעדכון מתוארים
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במחירים ערך לסדרות הפיכתן "י ע שוטפים,
קבועים.

המדד אוכלוסיית
השייכים המפעלים כל מוגדרים כ"תעשייה"
ענפי של האחיד ב"סיווג שהוגדרו כפי ל"תעשייה",

".1970 הכלכלה
והשירותים המוצרים כל נכללים המדד במסגרת
התעשייה, מפעלי כל ידי על והנמכרים המיוצרים
אם ובין אחרים תעשייה למפעלי נמכרים הם אם בין
ביניים מוצרי בארץ. אחרים לענפים נמכרים הם
אינם מפעל באותו הייצור להמשך המשמשים
אינו התפוקה של זה שחלק היות במדד, כלולים
המוצרים את כולל המדד אין כן, כמו נמכר.
מיועדת שתפוקתו "יהלומים" הענף של והשירותים
מוצרים גם במדד נכללו לא 1978 לינואר עד ליצוא.

לאור". והוצאה "דפוס ענף של ושירותים

המדד משקלי של המקורות
נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד של התפוקה סל
התפוקה הרכב את מייצג ,1978 בינואר החל
על נתונים ב1975/76. התעשייה של המשווקת
משנה, וענפי ענפים לפי המשווקת, התפוקה ערך
.1975/76 והמלאכה התעשייה מסקר נתקבלו
ישירות המיוצאת התפוקה ערך בניכוי אלה, נתונים
של התפוקה אומדן ובתוספת התעשייה, ידי על
או שכירים מ5 פחות המעסיקים קטנים, מפעלים
כבסיס שימשו כלל, שכירים מעסיקים שאינם
הוערכו התפוקה ערך נתוני המשקלים. לחישוב
(תקופת 1977 במחירי המשקלים חישוב לצורך

הבסיס).

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדגם
סוגי כ1,000 של מחיריהם נמדדים במדד
והשירותים המוצרים מחירי ושירותים. מוצרים
במדגם מפעלים. כ800 של ממדגם נאספים השונים
חשיבות בעלי ה"גדולים", המפעלים רוב נכללו
בינוניים מפעלים וכן הענף, של התפוקה בערך

זה. מפעלים סוג המייצגים וקטנים
על המתקבלים המחירים הם הנמדדים המחירים
בית בשער כלל, בדרך הראשונה, בעיסקה היצרן ידי
הכוללים שוק, מחירי הם אלה מחירים החרושת.

סובסידיות. כוללים ואינם קנייה, מסי

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
 1970 בשנים נסתיימה שסלילתם פרוייקטים 46

31971י.

העסקים ומדגם והשירותים החומרים מדגם
השונים ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
חומרים כ60 של המחירים שינויי ידי על מיוצגים
בערך, אספקה, מקומות ב80 הנאספים ושירותים

הסלילה. לענף

עבודה שירותי
נקבע הנוכחי במדד עבודה שכר במדד השינוי
קבלני. שמשלמים בשכר החלים השינויים פי על
זו מדידה שיטת לעובדיהם. למעשה הסלילה

. אשר השכר, תעריפי מדידת של השיטה את החליפה
בינואר הקמתו מאז המדד בחישוב נהוגה הייתה

.1972 דצמבר ועד 1966

בסלילה תשומות של מחירים מדדי סדרות

הבסיסהתקופה הקשרתקופת מקדם
הקודם14 למדד

?01 19721 1966

ואילך 11973
1 1966

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

שם. ראה 13
לעיל. המדדים", וקישור המדדים עדכון ב"כלל הסברים ראה 14

להלן). רשימה (ראה 22 מסי טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 15
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והסדרות נטו פו"ב היצוא מחירי מדדי סדרת
יצוא, לדולר הנוספת התמורה את גם הכוללות
מדיניות בקביעת חשוב עזר כלי לשמש יכולות

היצוא. עידוד

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".

המדדים משקלי
נקבעו הנוכחי נטו פו"ב יצוא מחירי במדד
וקבוצות משנה ענפי ראשיים, ענפים של המשקלים
היצוא ערך בסך היחסי לחלקם בהתאם מוצרים,
למעט בכללה, התעשייה של 1977 בשנת נטו פו"ב
המדד. באוכלוסיית כלול שאינו "היהלומים'' ענף
התמורה את הכולל פו"ב, יצוא מחירי במדד
ענפים של המשקלים נקבעו יצוא, לדולר הכללית
גם כולל היצוא ערך כאשר דומה, בצורה ראשיים
כיצרנים לשלם היצואנים שעל המסים החזרי את
הפרשי את וכן יצוא, לצורך כפטור להם זרים והמוח

ליצוא. מוכוון מאשראי הנובעים הריבית

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
נמדדים הנוכחיים, היצוא מחירי במדדי
מפעלי כ270 בתוך מוצרים כ1,800 של מחיריהם

(יצואנים). תעשייה
הגדול היצוא בעלי המפעלים כל נכללים במדגם
שבמדגם מוצרים קבוצת כל של היצוא סך כמסגרת
במפעלי בהתייעצות נבחר המוצרים מדגם ואילו
מוצרים שנכללים כך שבמדגם, התעשייה
חשיבות בעלי וברציפות, שוטף באופן שמייצאים

מוצרים. קבוצת בכל ביצוא, גדולה

תפוקת של סיטוניים מחירים מדדי סדרות
התעשייה16

י הבסיסהתקופה7 הקשרתקופת מקדם
הקודם14 למדי

18*** 19681 1964

"*** 19771 1969

ואילך 1 1978

1963 ממוצע
1968 ממוצע
1977 ממוצע

"1.138
"6.105

תפוקת של היצוא מחירי מדד
התעשייה20

ושימושים הגדרות
יצוא: מחירי מדדי של מערכות שתי מתפרסמות
תפוקת של (בל"י) נטו פו"ב יצוא מחירי מדד א.
בהכנסות השינויים את המודד התעשייה21,
"סל" של כחו"ל ממכירות הנובעות התעשייה
היצוא במחירי השינויים את והמבטא נתון, תפוקה
התעשייה ידי על שנתקבלו בל"י, נטו פו"ב

בחו"ל. מלקוחותיה
התמורה כל סך את הכולל יצוא מחירי מדד ב.
בהכנסות השינויים את המודד ,xir לדולר
בנוסף משקף, אך דלעיל. מהסל הנובעות התעשייה
(המושפעים בל"י נטו פו"ב במחירים לשינויים
שינויים גם חוץ), מטבע של חליפין שערי משינויי
ידי על המתקבלים נוספים תמורה במרכיבי
עקיפים, מסים החזר יצוא: דולר כל עבור היצואנים
קרנות במסגרת החזר קנייה, ומס מכס הישבון
מוכוון אשראי במסגרת אשראי והקלות ענפיות
מחירי מדד מכפלת ידי על מחושב זה מדד ליצוא.
כאשר יצוא, לדולר התמורה במדד בדולרים היצוא
היצוא מחירי ממדד נגזר בדולרים המחירים מדד

בל"י.
נטו פו"ב יצוא מחירי מדד של העיקרי שימושו
ערך של הסדרות ניכוי הוא התעשייה תפוקת של
שוטפים, במחירים המבוטאות התעשייתי, היצוא

קבועים. במחירים ערך לסדרות והפיכתן

.1978 ו, מסי מחירים". של לסטטיסטיקה "ירחון נספח. ראה .1978 בינואר החל האחרון עדכונו עקב במדד שהוכנסו השינויים 16

1968 מקומיים. ליעדים התעשייה תפוקח של הסיטוניים המחירים מדד עדכון ראה: המדד עדכוני בעקבות שהוכנסו לשינויים כאשר 17

.1972 .1 מסי שם. ,1968 מקומיים ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד ועדכון 1969 .1 מסי שם.
בהתאמה. ,1965 התעשייה ומפקד 1963  1961 התעשייה סקרי  המקורות 18

לאור". והוצאה ו"דפוס "יהלומים" הענפים ללא 19

.8 מסי מחירים, של לסטטיסטיקה בירחון מובאים וכיו"ב חישובם שיטות עקרונותיהם, הנ"ל. המדדים הגדרת על מלאים פרטים 20

סך את הכולל היצוא מחירי מדד בעבור ,69  63 עמי .1976 ,11 ומסי נטו, פו"ב יצוא מחירי מדד בעבור .7570 עמי .1975
יצוא. לדולר בל"י התמורה

שינויי מודד שהוא בכך. חוץ סחר של הסטטיסטיקה במסגרת המתפרסם מהמדד נבדל כאן המתפרסם נטו פו"ב יצוא מחירי מדד 21

מוצרים קבוצות של הממוצעים בע"רכים שינויים ולא בודדים מצרכים של מחירים של בסיס על המיוצאים המוצרים של מחירים
בל"י. היצוא ערכי לפי מוצג שהוא ככך. המדד נבדל כן רחבות;
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של 24(Terms of Tarde) הסחר בתנאי החלים
ועל וההוצאות ההכנסות על החקלאי המשק
הייצור לערכי כדפלטור גם משמש הוא הרווחים.
לצורך שוטפים, במחירים החקלאי והשיווק

קבועים. במחירים לערכים הפיכתם

המדד אוכלוסיית
היא החקלאות ענף הגדרת בתשל"ז, החל
ודיג" ייעור "חקלאות, עיקרי ענף להגדרת בהתאם
בהתאם .(1970) הכלכלה ענפי של האחיד בסיווג
העוסקים מפעלים החקלאות ענף כולל זו, להגדרה
גידול וירקות, שדה גידולי כגון: חקלאי בייצור
וכן בבריכות ודיג ימי דיג מטעים, חיים, בעלי
בלבד, החקלאות לענף שירותים המספקים מפעלים
הכנת ואיבוק, ריסוס שירותי פירות, אריזת כגון;

וכיו"ב. זרעים

נטיעת וטרינאריים, שירותים כולל אינו הענף
לחקלאות, מים אספקת בהם, וטיפול נוי גינות
חקלאית. תוצרת ושיווק קרקע וניקוז קרקע הכשרת
החקלאי" ה"משק מהגדרת יותר רחבה זו הגדרה
כללה שלא תשל"ו, עד במדד נהוגה שהייתה
בענף הנכללים המפעלים את אוכלוסייתו במסגרת
מפעלים אריזה, בתי כגון: לחקלאות", "שירותים
המדד במסגרת נכלל לא כן וכו'. מיון בתי לריסוס,

הימי. הדיג תשל"ו שנת עד
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, כעסקאות
במדד נכללות במקביל עצמית. לצריכה שנועדה
מענפים הקנויות התשומות כל התשומה מחירי
שהועברו הביניים מוצרי של סוגים אותם וכן אחרים
בעסקאות  בחלקם לפחות  הענף בתוך
מוצרי אותם של תפוקה כולל המדד אין מסחריות.
עד כלל. מסחריות עסקאות לגביהם שאין ביניים,
המשווקות התפוקות את רק המדד כלל תשל"ו שנת
שנקנו התשומות ואת החקלאי" ל"משק מחוץ אל
ולא  אחרים מענפים החקלאי" "המשק ידי על
לצריכה מוצרים לא ואף ביניים, מוצרי נכללו

עצמית.
מחירי רק נמדדים כבעבר, הנוכחי, במדד
בהתאם שוק. במחירי הנסחרות ותשומות תפוקות
ומוצרי היער מוצרי תפוקת מחירי נמדדים לא לכך

ירוק. מספוא כגון אחדים, ביניים

נטו פו"ב יצוא במחירי הנמדדים המחירים
היצואן המפעל ידי על שנתקבלו אלה הם (בל"י)
המחיר כאשר המוצא בנמל הראשונה בעסקה
לאחר ישראליות, בלירות נטו פו"ב הוא הנמדד
כמחיר נקוב הוא וכאשר והנחות עמלות ממנו שנוכו
וביטוח. הובלה ממנו מנכים לנ"ל, בנוסף סי"ף.

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
לדולר הנוספת התמורה מרכיבי על הנתונים

המכס. ומאגף ישראל מבנק מתקבלים יצוא

תפוקת יצוא מחירי של מדדים סדרות
התעשייה

הבסיסהתקופה הקשר22תקופת מקדם

פו"ב יצוא מחירי מדד .1

1111 1973

XXII 19771972 ממוצע
ואילך 1111 19781977 4.059ממוצע
הכולל. המדד מחירי2. על מרכיביהמבוסס ושאר יצוא

התמורה

197719721972 ממוצע
ואילך 19781973 3.892ממוצע

ותשומה תפוקה מחירי מדד
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
עזר ככלי הוא המדד של העיקרי שימושו
המשק של והרווחיות ההוצאות ההכנסות, בחישוב
השינויים של ההשפעה ובניתוח כולו החקלאי

לעיל. המדדים". וקישור המדדים "עדכק  ב"כללי" הסברים ראה 22
עדכון ראה המדד, של האחרון העדכון בעקבות שהוכנסו השינויים .11 מסי טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 23

.1978 ,1 מסי מחירים של לסטטיסטיקה ירחון בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי מדד
מחירי מדד חלוקת ידי על מחושבים הסחר בתנאי השינויים התשומה; מחירי לבין התפוקה מחירי בין כיחס מוגדרים סחר" "תנאי 24

תשומה. מחירי במדד תפוקה
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זאת, לעומת נמדדים. התשומה מחירי במדד
למוכרי הענף שמשלם מסחריים שוק מחירי
על וההיטלים המסים כל את כוללים והם התשומות
למס פרט החקלאות, לענף השיווק לשלב עד המוצר

הנמדד. במחיר נכלל שאינו מוסף ערך
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 בנקודת תשל"ז
נמדדו הקודם שבמדד בעוד לדוגמא: האוכלוסייה.
לבית הכניסה בשער ההדר פרי תפוקת מחירי
מבית הובלה אריזה, הוצאות ללא דהיינו האריזה.
מחירי גם המעודכן במדד נמדדים וכיו"כ, האריזה
פרי לגבי (בנמל המקובלת לעסקה בהתאם ארה פרי
מיועד פרי לגבי התעשייתי כמפעל ליצוא, מיועד
מחירי במדד נמדדים במקביל, וכוי). לתעשייה
הדר, פרי אריזת מחירי גם המעודכן התשומה
וכיו"ב, נמל שירותי לנמל, האריזה מבית הובלה

קודם. נמדדו שלא

והשומה תפוקה של מחירים מדדי סדרות
בחקלאות25

הבסיהתקופה26 הקשר27סתקופת מקדם

תפוקה מחירי מדד חקלאית1.
תשי'תשי"טתשכ"ו טממוצע
תשכתשכ"זתשל"ו 1.365יוממוצע
ואילך חשלתשל"ז 4.474''וממוצע

תשומה מחירי מדד בחקלאות2.
תשי'תשי"טתשכ"ו טממוצע
תשכתשכ"זתשל"ו 1.497יוממוצע
ואילך תשלתשל"ז 5.156יוממוצע

בענף ותשרמה תפוקה מחירי מדד
ההדרים28

ושימושיו המדד מטרת
מדד הוא ההדרים בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד
מחירי של הכללי למדד במקביל המודד, ענפי,
במחירים השינויים את בחקלאות. ותשומה תפוקה
התפוקה סל בעבור בלבד ההדרים ענף שמקבל
שהוא במחירים השינויים לעומת מייצר, שהוא

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
הכוללת חלקית, לאוכלוסייה המתייחס מדד ב.
(ללא החקלאי המשק שמשווק התפוקות את
לחקלאות") "שירותים בענף הנכללים מפעלים
המשק של הקנויות ותשומות אחרים. לענפים
למדד המשכי הוא זה מדד אחרים. מענפים החקלאי

הקודם.

המדד משקלי
והתשומה התפוקה מחירי מדד משקלי
החשיבות את לבטא עקרונית צריכים בחקלאות
והתשומה התפוקה ערך של (באלפיות) היחסית
בתקופת והתשומה התפוקה ערך בסך לסוגיהן

המדד. של הבסיס
מערכות שתי במדדים יש בתשל"ז, החל
האוכלוסייה לכל המתייחסת אחת משקלים,
לעיל. כמפורט החלקית, לאוכלוסייה  והשנייה
מוצר כל של והמיוצרת המשווקת התפוקה ערך
כל של והייצור השיווק כמויות הכפלת ידי על נאמד
החקלאי, הייצור ערך בסידרת שנתקבלו כפי מוצר
מחירי מדד במסגרת הנאספים המוצרים במחירי
התפוקה מחירי מדד משקלי החקלאית. התפוקה
היחסית החשיבות ממוצע על מתבססים החקלאית
תשל"ד, השנים בשלוש התפוקה בכלל המוצר של

ותשל"ו. תשל"ה
על בהתבסס נאמד מוצר כל של התשומה ערך
ענף חשבונות אומדני כגון: שונים מקורות
פירמות של והשיווק הייצור ערך החקלאות,
לענף ושירותים מוצרים חומרים, המספקות
התשומה מחירי מדד משקלי ועוד. החקלאות
תשל"ו. בשנת התשומות ערך נתוני על מתבססים

הנמדדים המחירים
המחירים אין החקלאית התפוקה מחירי במדד
על מחושבים אלא מסחריים, שוק מחירי הנמדדים
בכמות החקלאות ענף שמקבל הפדיון חלוקת ידי
הן כולל הפדיון כאשר ומוצר, מוצר מכל המשווקת
את והן מהקונה הענף שמקבל התמורה את
החקלאי שמקבל וההשלמות הסובסידיות

מתפוקתו. חלק בעבור מהממשלה

תשל"ו. מאז מחושבים זה. ענף הכוללים ותשומה. תפוקה של מחירים מדדי לחקלאות. שירותים ענף ללא 25
וכדי ספקים ע''י שיווק הלאומיים. החשבונות אומדני  תשומה ולמחירי תפוקה למחירי החקלאית התוצרת שיווק נתוני המקור: 26

לעיל. המדדים" וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 27
מס' מחירים. של לסטטיסטיקה ירחון תשכ"ז, ההדרים. בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד ראה: המדד, עקרונות של שיטתי פירוט 28

.2 מס' שם. ההדרים, לענף ותפוקה תשומה מחירי מדד ראהעדכון המדד, של האחרק העדכון בעקבות שהוכנסו השינויים .1968 ,6
.1978
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עד תשל"ד השנים בשלוש התפוקה בכלל מוצר
תשל"ו.

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 ונתונים וכר, ההדרים לענף
המשק רווחיות לחקר מהמכון שנתקבלו ההדרים

החקלאי.
ערך נתוני על לרוב מתבססים אלה משקלים

תשל"ו. בשנת התשומות

הנמדדים המחירים
בשער ההדר פרי תפוקת מחירי נמדדו תשל"ז עד
הוצאות ללא דהיינו בלבד, האריזה לבית הכניסה
המחירים וכיו''ב. האריזה מבית הובלה אריזה,
היעדים בין להבחין מבלי זן לכל בנפרד חושבו

תעשייה). מאכל, (יצוא,
הנ"ל הפרי למחירי נוסף נמדדים בתשל''ז החל
לכל וכו' בפרי הטיפול ההובלה, האריזה, מחירי גם

בנפרד. יעד
גם במקביל נמדדים התשומה מחירי במדד
לנמל, האריזה מבית הובלה הדר, פרי אריזת מחירי

וכיו"ב. נמל שירותי

ותשומה תפוקה של מחירים מדדי סדרות
ההדרים29 בענף

הקשרי מקדם הבסיס תקופת התקופה0

ההדרים ענף תפוקת מחירי מדד .1

תשכ"ו ממוצע
תשל"ו ממוצע

תשכ"ותשל"ו
ואילך "ז חשל

4.442

ההדרים בענף תשומה מחירי מדד .2

תשכ"ו ממוצע חשכ"ותשל"ו
תשל"ו ממוצע ואילך תשל"ז

מלון32 בבתי תשומה מחירי מדד
המדד שימושי

קביעת על בדיונים כבסיס לשמש עשוי המדד
המלון בתי בענף סובסידיות ומתן תעריפים
בענף. המחירים להתפתחויות שוטף וכאינדיקטור

את מייצג הסל כאשר תשומותיו, סל בעבור משלם
מאידך התשומות הרכב ואת מחד התפוקה הרכב
המדד של העיקרי שימושו נתונה. בסיס בתקופת
של והשיווק הייצור לערכי דפלטור להיות הוא
לערכים הפיכתם לצורך שוטפים, במחירים הענף
תנאי בחישוב לסייע גם עשוי הוא קבועים. במחירים

ההדרים. ענף של והרווחיות הסחר

המדד אוכלוסיית
בחקלאות, ותפוקה תשומה מחירי למדד בדומה
בשנת החל מחושבות ההדרים ענף במסגרת גם

מדדים: של מערכות שתי תשל"ז
ההדרים לענף ותפוקה תשומה מחירי מדד .1
או המקומי השוק לשער הנמל, לשער המתייחס
ותפוקה תשומה מחירי מדד .2 המפעל. לשער
לבית הכניסה לשער המתייחס ההדרים" ל"משק
אשר הקודם למדד ההמשכי המדד שהוא האריזה

תשכ"ו. מאז פורסם
מתייחס ההדרים ענף של התפוקה מחירי מדד
והשירותים, המוצרים אוכלוסיית מבחינת עקרונית,
לתפוקה וכן משווק שהענף הפרי תפוקת לכל
התשומה מחירי מדד ואילו עצמית, לצריכה שנועדה
מענפים הקנויות התשומות לכל מתייחס הענף של
בעיבוד, הנ"ל התפוקה לייצור ששימשו אחרים

וכר. בהובלה באריזה, בקטיף,
הכניסה לשער המתייחס במדד זאת, לעומת
עד המשווקות התפוקות רק נכללות האריזה, לבית
כולל ובמקביל, האריזה, לבית הכניסה לשער
לייצור המשמשות תשומות התשומה, מחירי מדד
לשער עד ובהובלה בקטיף בעיבוד, הנ"ל התפוקה

האריזה. לבית הכניסה

המדד משקלי של המקורות
שתי זה במדד קיימות תשל"ז בשנת החל
של המחירים למדד באשר הן משקלים, של מערכות
התשומה; מחירי למדד באשר והן ההדרים תפוקת
והשנייה הענף אוכלוסיית לכל המתייחסת אחת,

החלקית. לאוכלוסייה המתייחסת
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
כל של היחסית החשיבות כממוצע חושבו אלה

לחקלאות". "שירותים ענף ללא 29
הדר. פרי שיווק נתוני המקור: 30

לעיל. המדדים", וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 31

.1970 .3 מס' מחירים. של לסטטיסטיקה ירחון ,1969 מלון בבתי תשומה 8חירי מדד ראה; המדד עקרונות של שיטתי פירוט 32
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בתי הוצאות וכוי); מבטחים לאומי, (ביטוח שונות
בתי של התקבולים למעט לעובדים. מזון על המלון
להם הניתנות הארוחות עבור העובדים מן המלון

שירות. ודמי
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
בבתי עובדים מדגם של עבודה ליום למרכיביו
העובדים כלל הרכב את מייצג זה מדגם המלון.

הבסיס34. בתקופת
נכסים של המשקל בניקיימא. וציוד נכסים
ערך אחוז לפי נקבע המלון כתי שבבעלות וציוד
ובאופן המלון, כתי הוצאות מכלל שלהם הפחת
השינויים פי על מחירים שינויי נאמדים שוטף
נכסים של משקלם חדשים. וציוד נכסים במחירי
שכירות דמי אחוז לפי נקבע המלון, בתי שבשכירות
שוטף ובאופן המלון, בתי הוצאות מכלל הנכס

הנכס. שכירות דמי נמדדים

מלון35 בבתי תשומות של מחירים מדד סדרות

הקשר35 מקדם

12.692  כללי מדד

הבסיס תקופת

!969 ממוצע
1978 ממוצע

התקופה

1111 1969

XXII 1978
ואילך 1111 1979

מלון בתי של תתמדד נערך הכללי, למדד נוסף
ב"ירווון כסדר המתפרסם לתיירים, הרשומים
בשנתון. מופיע אינו אך מחירים", של לסטטיסטיקה

באוטובוסים36 תשומה מחירי מדד

המדד שימושי
קביעת על בדיונים כבסיס משמש המדד
האוטובוסים בענף סובסידיות ומתן תעריפים
בענף. המחירים להתפתחויות שוטף וכאינדיקטור

המדד אוכלוסיית
כל של התשומות לסל מתייחס הנוכחי המדד
וההבראה המרגוע ובתי הפנסיונים המלון, בתי
נוער) וקייטנות נוער אכסניות נופש, למחנות (פרט
ב שוטף באופן ופעלו 1977 ינואר לפני שנפתחו

.1977
המוצרים החומרים, כל את כולל המדד סל
הכלולים ההארחה כתי שקנו והשירותים,
בתקופה השוטף ניהולם לצורך המדד באוכלוסיית
המדד סל למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר נתונה,
מוגדרת רכישתם על שההוצאה סעיפים כולל אינו
הוצאות מניות, קניית על הוצאות (כגון: כהשקעה
ברקיימא) וציוד נכסים ברכישת הקשורות
מחיריהם במדידת מיוחדים קשיים שיש וסעיפים,
והוצאות ומתנות תרומות ריבית, על הוצאות כגון:

בחו"ל. המלון בתי

המדד משקלי של המקורות
"סקר מימצאי על מבוסס הנוכחי המדד סל

.33" 1977/78 מלון בתי הוצאות
,1978 אפרילספטמבר בתקופה שנערך בסקר
מלון בתי כ124 של המפורט ההוצאות מבנה נחקר

ב977/78ו.

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
סוגי כ220 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
שעליהם המחירים ושירותים. מוצרים חומרים,
בתי ענף ידי על המשולמים אלה, הם המדד מבוסס
והמוצרים החומרים את לו למשווקים המלון
על דיווח וקמעונאים). סיטונאים (יבואנים, השונים
מ130 הדואר באמצעות לרוב מתקבל מחירים

בערך. משווקים

מיוחדות מדידה בעיות
של המשקל וכן הסעיף, משקל עבודה. שירותי
עובדי (כגון: העובדים קבוצת של העבודה שירותי
עובדי מלצרים, מטבח, עובדי אדמיניסטרציה,
בתי של ההוצאות לאחוז בהתאם נקבעו שירותים)
על הוצאותיהם מכלל העבודה, שירותי על המלון
הוגדרו עבודה שירותי על כהוצאות המדד. סל
שמשלם מרכיביו, כל על ברוטו, שכר זה: לצורך
נוספות, עבודה הוצאות לעובדים; ישירות המעביד
לקרנות עובדיהם עבור המלון בתי שמשלמים

.1979 .8 מסי שם. ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצאי על פרטים ננ
.1978 .8 מסי שם. ראה ;1978 בשנת ושופרה עודכנה הסדרה 4נ

לעיל. המדדים". וקישור המחירים עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 5נ
.1971 .2 מסי מחירים, של לסטטיסטיקה ירחון ,1969 באוטובוסים. תשומה מחירי מדד ראה: המדד עקרונות של שיטתי פירוט 36

.1978 ,11 מסי שם. ראה בעקבותיו שהוכנסו והשינויים המדד עדכון על
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חברות נוהגות שבו במקום האוטובוסים, שירותי
המוצרים החומרים, את לקנות האוטובוסים
הן שבו בשוק הנהוג ההסדר פי ועל והשירותים
והיטלים קנייה מסי מכס, כולל (כלומר, קונות

אחרים).

מיוחדות מדידה בעיות

של העבודה שירותי משקל עבודה38. שירותי
של העבודה שירותי של המשקל וכן שכירים
עובדי נהגים, השונים: העובדים קבוצות
נקבעו שירותים, ועובדי מכונאים אדמיניסטרציה,
האוטובוסים חברות של ההוצאות לאחוז בהתאם
על הוצאותיהן מכלל השכירה, העבודה שירותי על
הוגדרו עבודה שירותי על כהוצאות המדד. סל
שהמעביד מרכיביו, כל על ברוטו, שכר זה: לצורך
חברות ותשלומי לעובדים ישירות משלם
(ביטוח שונות לקרנות עובדיהן, עבור האוטובוסים,
של העבודה שירותי משקל וכוי'). מבטחים לאומי,
אחוזים 60 לפי נאמד הקואופרטיבים חברי

החברים. מתקבולי
העבודה" שירותי "מחיר של השוטפת המדידה
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
העובדים מצבת את (המייצג עבודה שירותי
או העובדים בהרכב שינויים ולא הבסיס) בתקופת

בעיסוקם.
של מרידה איפוא, היא, הנהוגה המדידה שיטת
מרכיבי 2 (הכוללת האוטובוסים חברות הוצאות
מדגם של שכרם על עבודה ליום הנ"ל) השכר
זה מדגם מעסיקות. שהן אינדיבידואליים עובדים
הבסיס. בתקופת העובדים כלל הרכב את מייצג

הנכסים משקל ברקיימא. וציוד נכסים
לפי נקבע האוטובוסים חברות שבבעלות והציוד
חברות הוצאות מכלל שלהם הפחת ערך אחוז
הבסיס; כתקופת כולו המדד סל על האוטובוסים
פי על מחיריהם שינויי נאמרים שוטף, ובאופן

חדשים. וציוד נכסים במחירי השינויים
אחוז לפי נקבע שבשכירות נכסים של משקלם
חברות הוצאות מכלל הנכס שכירות דמי
ומודדים הבסיס, בתקופת המדד סל על האוטובוסים

הנכס. שכירות דמי את שוטף באופן

המדד אוכלוסיית
של התשומות סל כל אל מתייחס הנוכחי המדד
תחבורה שירותי המספקות האוטובוסים חברות
אלה שירותים אם בין לציבור, באוטובוסים והובלה
ובינעירוניים, עירוניים בקוים נוסעים הסעת הם
אם וכין בתחנות, חפצים ושמירת חבילות הובלת
זה, לצורך באוטובוסים. ותיור טיול שירותי הם
כל את ככוללות האוטובוסים חברות הוגדרו
עסקות עצמן לבין בינן שאין החברות של המחלקות
חברות של המוסכים למשל, כך, מסחריות.
האוטובוסים חברות בהסגרת כלולים האוטובוסים
מפעלים, גס כוללת המדד אוכלוסיית המדד. לצורך
האוטובוסים. חברות לבין בינם בעלות קשרי שיש
"מפעלי את כוללת המדד אוכלוסיית למשל, כך

האוטובוסים. של.חברות התחנות"
של התשומה את כוללת המדד אוכלוסיית אין
המשמשים שונים, מפעלים שבבעלות האוטובוסים

בלבד. עובדיהם הסעת לצורך
המוצרים החומרים, כל את כולל המדד סל
שירותי הפעלת לצורך ששימשו ושירותים
ניתנים ושמחיריהם הבסיס בתקופת האוטובוסים
על שההוצאה סעיפים כולל המדד סל אין למדידה.
הקמת על הוצאות (כגון: כהשקעה מוגדרת רכישתם
וכו') אוטובוסים רכישת על הוצאות מבנים,
מחיריהם במדידת מיוחדים קשיים שיש וסעיפים,
כי יצויין, ומתנות). תרומות ריבית, על הוצאות (כגון
נכללו לא ,1978 ראשית עד הקודם, במדד
בינם בעלות קשרי שיש מפעלים המדד באוכלוסיית
ב"סל" נכללו לא אף האוטובוסים; חברות לבין
קואופרטיבים. חברי של העבודה שירותי המדד

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 המוצרים החומרים,
זה, בסקר האוטובוסים". חברות הוצאות ב"סקר
חברות 8 של המפורט ההוצאות מבנה נחקר

.371976/77 בשנת אוטובוסים

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
סוגי שלכ150 מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
ענף שמשלם אלה הם המחירים ושירותים. חומרים

.1978 ,11 מסי שם. ראה 37
שם. ראה העבודה, שכר מדידת שיטת פירוט 38
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משכנתאות על ריבית שערי
דיור לצורכי

לצורכי משכנתאות על ריבית שערי על נתונים
הסטטיסטי ב"שנתון לאחרונה הופיעו דיור

.279 עמ' ,1979  30 מס' לישראל"

תשומות של מחירים מדדי סדרות
באוטובוסים

הבסיסהתקופה*3 הקשו40חקופת מקדם

1111 1970

1111 1978

ואילך 1111 1978

1969 ממוצע
11111978"10.347

נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים
(1959) לצרכן המחירים מדד 5

(1961) נחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי 11

(1964) למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17
(1966) מקומיים ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד 22

(1966) בסלילה התשומה מחירי מדד 24
(1968) לצרכן המחירים מדד 29

(1969) המשפחה תקציב סיווג 31

האוטובוסים. חברות הוצאות סקרי המקור: 39
לעיל. המדדים", וקישור המדדים עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 40

הקואו0דטיבים. חברי של עבודה שכר ללא 41
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המחירים מדדי ברמת השינוי  י/ו. לוח
TABLEX/l. CHANGE IN LEVEL OF PRICE INDICES

crnnKPercentages

מחירי שלמדד dofPrice index

מחיריםתשומה
סיטונייםבבנייהמדד

תפוקתנ0לילד,למגוריםהמחירים תשומהתשומהnnwnתפוקהשל
Inputלצרכן inInputמלוןבאוטובוסיםבחקלאות1בחקלאות1התעשייה בבתי

Consumerresidentialin roadWholesaleOutput inInput inInputInput
price indexbuildingconstructionpricesagriculture1agriculture1in busesin hotels

of industrial
output

A. Annual averages (calendar years). change on
previous year'

שנה כל לוח). (שנות שנתיים ממוצעים א.
קודמתה1 לעומת

19602.35.40.61.2

19616.79.0_7.35.9
19629.412.65.97.7
19636.65.415.69.3
19645.15.01.07.73.4
19657.77.33.97.66.3
19668.08.14.83.97.6
19671.60.0 1.01.20.63.0
19682.14.56.62.35.07.6
19692.52.33.02.15.83.0
19706.110.97.66.80.54.111.37.4
197112.010.512.69.213.512.218.912.8
197212.916.014.111.69.514.821.817.0
197320.028.520.119.118.914.225.635.4
197439.747.249.751.535.842.448.252.3
197539.330.649.140.854.757.947.947.4
197631.326.426.030.931.331.127.133.9
197734.630.936.338.630.230.439.139.9
197850.657.375.153.138.948.156.859.0
197978.387.491.979.165.563.175.978.2

B. December as against December of the previous year 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
1979111.4116.5123.8113.9115.292.697.5

I For agriculture pnce indices.  agricultural years. 1959/60 תש"ך חלקאיות, בחקלאותשנים מחירים במדדי 1

1978/79. תשל"ט. עד
2 For prices indices of input in buses and hotels   מלון ובבתי באוטובוסים תשומה מחירי במדדי 2

OctoberDecember of each year. שנה כל אוקטוברדצמבר
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Consumer Prices

לצרכן המחירים מדד י/2. לוח
TABLEX/2. CONSUMER PRICE INDEX

לצרכן מתירים

Month חודש

XII \1 IX VIII VII VI IV 111

ממוצע
שנתי
Annual
average

100=הבסי! :C1951Base: IX
7982868991939494939696
9797. 989492908987858584
8484848483838485858689
92939496959698100103105107
120132144150157162165169173175178

182184187191197200201205207208212
216217217218214217222227227228228
228229230230232233231239238236239
239244246249249244247260259248250
259261265270258264269268268267263
269268272276267274274280280273274

=הבסי 100 :0■1959Base: I

100.8100.9100.4104.399.398.097.9100.1101.9102.1101.6
101.4102.4101.2103.2100.8101.3101.5104.1106.2105.8105.1
106.6106.8106.7114.3110.4108.0107.1110.7112.2113.1114.6
115.6118.2120.3119.1117.5118.5119.9122.7124.0124.9126.3
126.3126.3124.9129.0127.9128.0125.9128.4129.4131.9132.6
133.6133.4132.2136.7132.9134.7133.4134.4135.9137.1138.5

=100 :1964Baseהבסיס:
104.2106.3107.2109.4108.9108.1106.9108.3109.4110.0!10.1
112.7114.6116.7117.2116.8117.1115.8117.5118.5117.9118.7 .

117.5118.0119.8120.1118.8117.9116.8116.7117.6118.1118.9
119.9120.8121.9121.7120.4120.8119.7120.2121.0120.7121.2
121.5123.2124.0123.3124.5124.6122.2123.0124.5125.4125.9

=הבג 100 :1969Baseויס:
101.9102.9103.7105.0104.8104.4104.9109.1111.3111.3112.1
114.0115.5116.4117.0117.2116.6117.2121.0123.6125.6127.1
128.2130.8132.3133.7131.8132.7133.3135.2138.4140.8142.8
146.9150.5156.3158.5159.0161.7162.7165.4168.4175.8180.5
202.0207.4213.0218.7219.4222.4223.5227.9233.6260.8281.9
291.7298.8303.9308.2307.1308.5308.6315.0334.9345.5348.2
355.4368.2389.3397.6398.4418.7423.8433.5448.0468.0480.6

8977

9197
8584

9790
153113
196181

220214
233228
248238

264254
273267

100.6100.0
102.9101.2
109.8107.5
120.2115.0
126.3128.1
134.71336

107.703.7
116.311.5
118.218.6
120.720.0
123.721.8

106.1101.5
118.8114.1
134.1128.9
160.9145.5
224.8186.9
313.1287.4
411.2352.9

= 100 :1976Baseהבסיס:
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
1979361.4259.0265.3280.2304.5319.0330.3348.5377.7407.9439.8482.6521.7

1 The index of I 1959 with base IX 1951 = 100 was 275.3. 100 ■ 1951 ספטמבר בסיס על 1959 ינואר של המדד 1

.275.3 היה

241 מחירים



וקבוצה ראשית קבוצה ,לפי לצרכן המחירים י/3.מדד לוח
TABLEX/3.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP

969 = 100 :Baseהבסיס: 100=הבסיס1 :Base: 1976

Main group and group וקבוצה ראשית משקלקבוצה
Weight

1969
19751976

משקל
Weight
1976

197719781979

הכללי 313.1המדד 1,000.0411.21,000.0134.6202.7361.4GENERAL INDEX

ופירות ירקות בלי 313.4המדד 924.6412.2937.8133.7201.9360.4The index excluding vege
tables and fruit

ירקות (בלי מזון
וסירות)

330.1 219.9420.3189.7139.9205.5368.3Food (excl. vegetables and
fruit)

בצק ומוצרי דגנים 354.5לחם, 29.3436.524.1133.7189.6341.9Bread, cereals and dough
products

ודגים עופות 302.4בשר. 88.5402.771.5133.6211.9383.8Meat.poultry and ifsh

ומרגרינה 378.5שמנים 6.1464.37.1140.7187.7354.3Fats and margarine

חלב ומוצרי 305.2חלב 29.3372.127.7138.0177.3357.8Milk and dairy products

316.7ביצים 12.4399.110.2136.6175.2323.1Eggs

וממתקים ריבה 501.8סוכר, 12.8534.114.0128.2188.6328.5Sugar, marmalade 4 sweet

339.6משקאות 11.4405.49.2128.7204.3311.4Beverages

שונים מזון 237.5מצרכי 10.9344.211.1220.5311.9486.3Miscellaneous food product

לבית מחח 384.4ארוחות 19.2526.214.8144.3218.9377.9Meals away from home

וסירות 309.8ירקות 75.4398.862.2148.0214.3376.0Vegetablesand fruit

דיור
דירה שכר

380.0 144.7
233.1 17.9

468.4
303.0

205.2
14.1

121.8
117.4

178.9
153.5

396.4
241.4

Housing
Rent

מפתח ודמי דירות 415.0מחירי 120.6511.7184.9122.7182.2411.7Pricesof dwellings and key
money

אחרות דיור 121.0הוצאות 6.2101.46.2103.3136.0293.6Other housing expenses

הדירה 346.1החזקת 82.4465.5S5.0136.0206.0356.4Household maintenance

ומיס דלק 396.0חשמל, 28.7529.836.0134.3204.8357.2Electricity, fuel and water

הבית של ושיפור 440.9החזקה 14.5597.517.6135.4207.9359.2Maintenance and repairs
והחצר

שונים נית משק 370.7צורכי 8.7456.510.7129.7200.1371.9Miscellaneous household
utensils

כללית 188.7ארנונה 12.1286.48.0137.8196.2319.5Municipal taxes

בבית 285.5עזרה 18.4383.312.7146.1217.860.4Domestic help
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(המשך) וקבוצה ראשית קבוצה ,לפי לצרכן המדויריב מדד י/3. לוח
TABLEX/3.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP (Corn.)

וקבוצה ראשית קבוצה

969 = 100 100=הבסיס:Baseהבסיס: :Base: 1976

משקל
Weight

1969
19751976

משקל
Weight
1976

197719781979
vlain group and group

לבית וציוד 314.8ריהוט 83.1422.386.5136.6212.5335.8furniture and household
equipment

334.8ריהוט 29.0440.525.5128.3188.1311.4Furniture

חשמלי 296.2ציוד 30.0399.936.6144.1232.5360.9Electrical equipment

ולמטבח לבית 306.9ציוד 11.7407.78.2131.8193.7301.9Home and kitchen equip
ment

לדירה וקישוט מיטה 320.7כלי 12.4447.816.2136.2218.2339.1Bedding and home
decorations

והנעלה 240.3הלבשה 95.6330581.2129.7194.8319.7Clothingand footwear

235.2הלבשה 72.1323.162.7128.1192.0313.6Clothing

256.0הנעלה 23.5352.918.5135.0204.6340.5Footwear

264.1בריאות 45.3358.537.7140.3237.9408.2Health

חולים קופת 190.2שירותי 22.9246.613.4132.7231.3400.8Sick fund services

פרטי רפואי 268.5שירות 4.7360.64.8141.4225.2389.4Private medical services

שיניים 390.8ריפוי 11.8555.613.4142.3248.8431.2Dentists' fees

רפואי וציוד 294.1תרופות 5.9597.26.11525238.4388.5Medicaments and medical
equipment

תרבות חינוך,
ובידוד

265.8 116.7373.899.4139.2206.1327.2Education. culture and
entertainment

193.0חינוך 38.3262.526.7137.3172.9258.2Education

ובידור 301.8תרבות 78.4428.272.7139.8217.7351.3Culture and entertainment

ודואר 313.7תחבורה 94.9471.9115.6136.8219.5360.2Transport and posts

328.4תחבורה 80.9437.9104.1138.3220.8363.0Transport

דואר 228.7שירותי 14.0302.1115122.9207.3334.7Postal services

280.9שונות 42.0388.737.5134.2190.5318.4Miscellaneous

וטבק 214.2סיגרוית 14.9300.511.5140.3191.0312.9Cigarettes and tobacco

אישיים 293.5שירותים 21.2405.718.3130.6183.1305.5Personal services

ושעונים 459.7תכשיטים 3.9630.84.8137.9220.73965Jewellery and watches

וכד ילקוטים 296.7תיקים, 2.0395.92.9126.1185.6292.9Hand bags, etc.
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כלכלי ענף לפי לצרכן, המחירים מדד י/4. לוח
TABLEX/4.CONSUMER PRICE INDEX, BY ECONOMIC BRANCH

1969 = 100 =הבסיס:Baseהבסיס: 100 :Base: 1976

Brahchמשקלמשקלענף
Weight19751976Weighl197719781979
19691976

הכללי 313.1המדד 1,000.0411.21,000.0134.6202.7361.4GENERAL INDEX

תוצרת ללא הכללי 314.1המדד 907.2412.7923.7166.2202.3361.0General index excluding

agriculturalחקלאית produce

חקלאית 304.5תוצרת 92.8396.376.3145.4207.5368.9Agricultural produce

וכו וסירות 303.9ירקות 68.9392.558.1148.5212.9377.6Vegetables and fruit etc.

חיים בעלי ותוצרת 316.9דיג 23.9407.318.2135.1190.2341.1Fish and livestock
products

תעשייה 307.4מוצרי 457.0402.4462.7136.7209.8352.2Industrial products

וטבק מזון 319.6תעשיית 199.8403.7173.8140.0205.7366.0Food and tobacco industry
ומוצריו 296.1בשר 54.5389.044.0132.9215.3390.3Meat and its products

ומוצריו 307.1חלב 30.4375.829.1138.2180.6360.7Milk and its products

המזון 334.3יתר 114.9404.2100.7143.6208.8356.2Other food

טקסטיל ומוצרי 244.8הלבשה 78.2333.473.9128.8192.9311.7Clothing and textile
products

349.5רהיטים 26.9463.326.9130.1196.9322.6Furniture

גומי עור, ומוצרי 263.3הנעלה 28.4360.326.9133.9204.4339.4Footwear Sl leather, rubber
andופלסטיק plastics products

הובלה כלי מכונות, 291.4מתכת. 60.4391.183.1140.2243.4356.4Metal products. machines,
חשמל vehiclesומוצרי and electrical

goods

כימים מוצרים 395.1תעשיית 33.1518.148.6131.5196.6377.3Manufactureof chemical
נפט andומוצרי petroleum products

ל.נ.מ.א. שונות, 333.2תעשיות 30.2453.829.5141.3220.5370.5Miscellaneous industries,
n.e.s.

ודיור בנייה 391.8שירותי 146.5488.0207.0122.7180.9397.4Building andhousing services

ומים 360.5חשמל 22.4483.625.1135.0206.8349.0Electricity and water

ודואר 389.7תחבורה 55.6375.147.9132.4194.3325.8Transport and posts

278.5שירותים 225.7387.1181.0139.1209.1353.0Services

וביטוח 210.3מיסיס 38.5282.631.2136.6192.2305.6Taxes and insurance

חינוך 197.5שירותי 37.1267.925.4136.6169.6254.5Educational services

בריאות 259.6שירותי 39.4352.731.6138.1237.8412.0Health services

בידור 260.2שירותי 20.8406.110.6144.6238.0396.6Entertainment services

אחרים 350.8שירותים 47.4489.139.5143.8220.3381.7Other services

הארחה 364.6שירותי 40.6508.736.3143.0214.7366.4Hotels

עסקיים 187.8שירותים 1.9198.56.4116.7156.3337.3Business services
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prices of dwellings דירות מחירי

קודמתה לעומת שנה כל מפתח ובדמי דירות במחירי השינוי י/5. לוח
TABLEX/5. PRICE CHANGES OF DWELLINGS AND KEY MONEY ON A YEAR

EARLIER

Percentagesאחוזים

דירות מחירי
Prices of
dwellings

מפתח דמי
Key money

דירות מחירי
Prices of
dwellings

מפתח דמי
Key '>€ח0וו1

196115.213.9197125.8 1.8

196221.731.5197229.348.4
196323.933.6197326.8
196415.713.7197438.5
196510.910.2197527.9
19662.11.7197611.3
19670.41.519779.8

19686.23.7197879.040.6
196913.93.01979144.4

197017.512.3

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

TABLE X/6. AVERAGE PRICES OF PRIVATELY OWNED DWELLINGS IN THE
THREE LARGE TOWNS, BY SIZE OF DWELLING

il. thousand לירות אלפי

19721973197419751976197719781979

82.3100.0146.9196.0218.6247.7490.51.262.4Jerusalemירושלים:
:1.52DTin56.276.8111.0154.0164.2184.6321.2854.61.52Thereofמזה:

rooms

2.5  77.3103.6157.4199.5217.4247.2497.11חדרים3 ,266.32.53
rooms

166.0232.9305.8324.6356.8818.61.961.33.54חדרים3.54
rooms

אביב 80.7111.8157.21935212.8229.3428.01.093.9Telיפותל AvivYafo
1.5מזה:  :62.779.5118.1142.6157.1172.3293.5769.11.52Thereofחדרים2

rooms

2.5  .89.7120.4167.1206.4224.0240.0466.71חדרים3 143.62.53
rooms

3.5  177.5262.5298.6344.5376.5746.51.910.53.54חדרים4
rooms

66.882.397.6161.4186.0205.9317.1909.6Haifaחיפה
:48.061.384.3124.3140.0150.4223.3603.51.52Thereofחדרים1.52מזה:

rooms

70.586.1116.6160.6184.7203.1333.2906.82.53חדרים2.53
rooms

3.5  135.6158.3260.0300.7342.3553.61.540.83.54חדרים4
rooms
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RETAIL PRICES קמעוניים מחירים

נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים  י/7. לוח
TABLE X/7.  AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES

"י .ILל

אביב תל
Tel Avivהארץ Whole:ל country

UnitCommoditiyיחידהמצרך
19491970197119721973197419751976197719781979

אחיד "גלחם .0.060.380.380.380.380.721.131.391.912.423.92kg.3readיו standard
לבן Bread.white"0.110.470.470.470.470.791.271.592.202.774.80"לחם
לבן 0.090.460.500.560.661.392.292.913.504.668.78Flour,white"קמח
0.181.301.351.481.742.647.089.0411.1615.1228.52Noodlesאטריות
י 0.101.301.341.471.973.804.604.806.1611.9918.09Rice',J"אורז2

טרי' בקר 0.7410.5213.6015.2018.8824.9339.46"בשר 30.8150.2277.84138.41Beef. fresh1

קפוא' בקר 0.486.818.939.6612.6118.1028.04"בשר 20.7336.1490.05 47.66..Beef.frozen1
שחוט עוף .76.068.6411.5015.1719.2730.5653.70Poultryי.1.033.934.534"בשר slaugh 

teredומרוט 8c dressed

מקומיים .0.602.963.353.503.506.2110.3213.9718.1226.8647.11Carpקרפיונים local
קפואים, 0.254.235.276.037.3611.2115.8619.7132.0498.75.■דגים 61.71Fish. frozen.

י.י פילה


ifllet'.5

0.281.40.1.501.601.602.705.006.208.6511.1521.60Margarine1מרגרינה1
'Oil"0.321.161.191.221.222.164.485.437.699.9320.60"שמן'

פרות4 0.110.600.620.640.631.071.601.942.703.426.80literCow'sליטרחלב milk
מקומית "גחמאה .1.646.206.867.758.0012.9019.5021.4023.0029.5270.40kg.Butterק local
כחושה ,0.251.441.681.721.783.285.286.448.9212.8426.36Cheese"גבינה lean

skimmed)רכה6,5
milk)5.'

שמנה, .Cheese■.0.311.681.841.962.003.445.606.929.7613.7228.64גבינה fat (whole
milk)5,7רכהי.7

0.050.190.220.220.220.380.600.741.011.222.41bottle'Lebeniaצנצנת8לבנייהי (sour

milk)5

א1 סוג יחיביצים, 100.301.171.331.401.442.503.754.756.438.23i 16.5710 unitEggs. grade A'

"גסוכר' 0.080.720.770.841.072.526.035.615.406.8712.79kg.Sugar1ק
מקומית' .0.221.481.661.792.173.837.778.2010.9919.1327.12Jamריבה local1

0.692.602.823.153.7725.0053.30סוכריות 29.63Sweets
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(המשך) נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים  י/7. לוח
TABLE X/7.  AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES

)cont.)

IL. ל"י

אביב תל
Tel Aviv

הארץ Wholeכל country

UnitCommodityיחידהמצרך
194919721 1971 (197019731975|19741077 |197619781979

0.3.2חלווה ק"ג 3.49 3.2023.40 35.69kg. 63.40Halva
1.1313.40תה1 11.33 9.8514.0060.30 26.70 21.30 15.6084.50117.80Tea1

טחון' 0.731234קפה 11.29 10.1013.40198.1O135.9O11O.8O37.OO2O.O0 14.90Coffee, ground1
0.499.36קקאו1 9.54 8.8010.4019.56 14.30384.40223.90100.50 26.80Cocoa'

אדמה 0.040.77תפוחי 0.66 0.600.922.05 1.413.89 2.905.9210.44Potatoes
0.101.17עגבניות 1.12 1.031.983.01 2.305.34 2.366.8813.46Tomatoes
0.101.43מלפפונים 1.27 1.231.863.16 2.576.58 4.469.0317.45Cucumbers

0.081.03גזר 0.81 0.691.352.22 1.665.11 2.435.6313.38Carrots
0.87סלק 0.69 0.611.001.75 1.373.38 2.215.279.72Beetroot

0.061.18חצילים 0.99 0.761.452.40 1.824.77 3.227.0810.85Eggplant
0.061.05כרוב 0.75 0.631.122.07 1.494.34 2.195.2012.44Cabbage

1.44כרובית 1.17 0.931.672.93 2.315.22 4.108.4216.53Cauliflower
יבש 0.86"בצל 0.78 0.591.041.83 1.463.41 2.555.559.85Onions, dry
0.201.83בננות 1.38 1.3C2.463.87 3.146.66 5.2810.4615.85Bananas
1.32"ענבים 1.34 I.2S1.983.28 2.348.93 4.8411.0720.05Grapes

0.55אבטיחים 0.55 0.450.921.62 1.193.32 2.113.736.84Watermelons
שמוטי 072תפוזים 0.62 0.550.811.47 1.103.19 2.254.988.26Oranges,

shamouti
אפילים 0.76תפוזים, 0.67 0.60.821.83 1.203.35 2.544.868.44Oranges, late

0.78אשכוליות 0.70 0.641.001.85 1.333.31 2.465.498.80Grapefruit
1.26"לימונים 1.13 1.0:1.543.58 2.225.57 4.508.3113.40Lemons

1 Ration price till 1958; as from 1959 free market price.
2 Rice from Burma: as from 1965  American rice. 3 As
from1966packed. 4 Till 1958 price was for unbottled
milk: as from 1959 for pasteurized milk in retail
packing. 5 Till 1958 prices were for milk powder products;
as from1959for natural milk products. 6 Till 1961 in
packages weighing 100 gr.; as from 1962in packages weighing
250 gr. 7 Till1964 in 100 gr. packages; since1965in 250
gr. packages. 8 Till 1969 in bottles of 230 gr.; from
1970 170 gr.

הוא המחיר ואילך מ959ו :1958 עד בקיצוב ■vrmn 1

ואילך מ965ו בורמי; אורז 2 חופשית. במכירה
עד 4 ארוז. ב1966 החל 3 אמריקני. אורז
לחלב  ואילך מ1959 בכדים; לחלב הוא המחיר 1958
הוא המחיר 1958 עד 5 קמעונית. באריזה מפוסטר
חלב למוצרי ואילך מ1959 חלב; מאבקת עשוי למוצר
מ1962 גרם; 100 של בחבילות 1961 עד 6 טבעי.
בחבילות 1964 עד 7 גרם. 250 של בחבילות ואילך
עד 8 גרס. 250 של בחבילות מ1965 גרם; 100 של
גרם. 1 70 מ1970ואילך גרם, 230 של לצנצנת 1969
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prices of input in building בבנייה תשומה מחירי

למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד  י/8. לוח
TABLEX/8.PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING

Month

XII

הורש

^ /x VIII VII VI IV III

ממוצע
שנתי

Annual
average

139.5

236.5
300.6
365.6
422.2
461.1
481.5
478.4
490.0
521.3
574.7
649.6
662.5

235.9
300.6
363.1

421.6
461.1
481.7
478.8
489.3
520.8
572.2
650.3
661.2

235.9
300.6
363.1
419.2

461.1
477.9

480.1
488.0

521.4
571.4

650.3

661.2

127.0
231.7

294.2

358.1

383.7
461.1

477.4
481.5
487.9
520.9

568.1
650.4
662.1

Base: 1 VII 1950 = 10O.O :

  118.0  116.0 
232.0
281.9
353.5
381.7
460.4
477.2

482.9

484.6
521.0
565.3

627.9
662.1

280.1

356.5
379.1

459.4
468.7
475.6
482.9
513.5
554.3
618.3
660.6

258.4

356.5

377.1

450.1

468.9

478.5

483.4

503.1

550.8

617.9

660.1

214.0

258.4

352.4

377.7
444.9

468.9
481.1

484.1

503.8
550.4

618.6
660.1

250.9

352.4

377.2

444.9
468.9

479.5

481.0
502.0

540.7

618.0
659.7

239.9

343.9

377.2

427.4
468.9
479.5
479.3
491.1

538.8
599.7
662.7

1951125.1


1952211.3160.4

1953275.8239.9

1954353.6306.4

1955393.4377.4

1956451.7427.2

1957474.2468.9

1958479.4480.6

1959484.8475.4

1960510.9491.1

1961557.0521.5

1962627.2576.2

1963660.8655.3

107.5 107.2

111.6 111.6
120.5 120.6

121.6 120.7

125.4 125.2

105.9
111.2
120.6
120.5

124.7

105.5

115.1

123.0
120.4

128.2

108.2
115.4

125.2

120.5

131.7

Base: 1 1964 ;

108.1 102.8

114.6 112.4

125.0 122.4
120.5 120.3

131.6 128.0

100.0 : o^n
100.7 100.7

110.3 110.0

119.6 1195
120.3 120.3
124.2 123.3

100.4

109.1

119.1

120.4

123.0

100.3
108.4

117.6

120.4

122.9

'100.0
107.9

113.3
120.5

122.6

103.9

111.5

120.5

120.5

125.9

1964
1965

1966

1967

1968

Base: 1968 = 100.0 הבסיס:
102.3

115.5

130.1
151.2

207.0

306.6

113.3 112.4

147.2 144.9

05.7 203.9
25.6 320.4

05.0 680.7

101.9

115.6

128.1
149.3

196.7

289.7

109.9
141.4

185.7

305.0
635.7

104.4
121.9

131.0

150.1

201.8
297.1

106.2

140.8

182.1

298.6

5965

106.8
119.2

131.8

156.1

201.0
300.8

109.3

140.9

183.5
290.9

572.8

106.2

118.1

128.7

150.4

197.4
298.0

103.1

114.7

124.5
144.7

184.8

272.0

100.2

111.5

120.7

140.6

177.4

262.6

100.1

111.3

119.7

139.0
174.3

248.2
343.4

.Base:IV 1975 = I0O.O :0VJ7
108.6

138.5

178.0
282.3

532.2

103.3
133.3

169.1

270.9
484.9

100. 1

128.4

162.1

258.9

439.4

100.0

126.3
158.4

253.2
413.9

1969102.399.899.899.9

1970113.4104.3105.7107.3

1971125.3118.6119.7120.0

1972145.4135.4135.7138.4

1973186.9160.4162.4165.5

1974275.2225.6235.7238.2

331.9335.4339.8ל1975

116.6 115.5 114.6

151.1 150.3 149.2

227.7 222.3 215.4
370.5 352.4 346.8

132.4

173.3
272.6

510.9

1975

1976

1977

1978

1979

The indexof January 1964 on the base 1 VII 1950
68.0 2 See introduction to this chapter.

■■ 100.0 was 100.0=1950 ביולי ו בסיס על 1964 ינואר של המדד 1

זה. לפרק מבוא ראה 2 .668.0 היה
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ותתקבוצה1 קבוצה לפי למגורים, בבנייה תשומה מחירי מדד לוחי/9.
TABLE X/9.  PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING, BY GROUP AND

SUBGROUP1
Base: Apirl 1975 = 100 =1975 אפריל הבסיס:

ותתקנוצד, קבוצה
משקל
Weight
IV 1975

1976197719781979Group and subgroup

הכללי 1000.0132.4173.3272.6510.9THEהמדד 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

559.8

5905
503.2

Quarry. marble andporcelain
products
Quarry products
Marble and porcelain products

סיליקט איטונג, צמנט,
ומוצריהם

ומוצריו צמנט
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

594.3

591.9
637.7

Cement, ylong. silicate and their
products
Cement and its products
Ytong and silicate products

מתכת ומוצרי ברזל
לבנייה עגול ברזל

ומוצרי פחים פרופילים,
מתכת

99.3
695
29.8

124.8
121.3
132.9

157.6
147.7
180.8

239.3
222.2
279.0

4S7.9
482.7
500.0

Iron andmetal products
Round buildingiron
Proifles, tin and metal products

אחריס וחומריס עץ
עץ

אחריס חומרים

108.7
58.2
505

132.8
138.5
126.3

174.2
186.2
160.3

255.9
268.8
241.0

440.8
453.4
426.4

Wood andother materials
Wood
Other material

אינסטלציה חומרי
סניטרית אינסטלציה חומרי

מרכזית והסקה
חשמלית אינסטלציה חומרי

87.1
72.6

14.5

129.1
129.1

128.8

171.8
173.2

165.1

245.0
247.6

231.7

455.3
453.1

466.0

Plumbing materials
Sanitary and central heating,
plumbing materials

Mateirals for electircal installa
tion

עבודה שכר
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

520.5
515.4
554.0

Wages
Building workers
Supervision, management and
service's

הובלה
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

544.1
554.7
530.7

Transportation
Hired transportation
Own transportation

עבודה ונלי ציוד
ציוד שכירת
עצמי ציור
עבודה כל'

31.6
19.7
10.0
1.9

120.7
118.6
122.7
131.5

148.7
143.1
156.6
166.0

259.9
258.6
254.5
303.0

476.5
488.7
431.4
588.6

Equipment and tools
Hiring of equipment
Own equipment
Tools

שונות
וביטוח מסים

משרדים החזקת

35.7
26.2
9.5

129.9
130.7
127.6

164.7
166.6
159.5

245.3
252.2
226.3

430.3
453.1
367.5

Miscellaneous
Taxes and insurance
Office maintenance

I 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. לוח
TABLE X/l 0.  PRICE INDEX OF INPUT IN ROAD CONSTRUCTION, BY TYPE OF ROAD

CONSTRUCTION

:Baseהבסיס: 1 1966=100.0100.0 Base1972:הבסיס: =
סלילה Typeסוג of road construction

19701971197219751976197719781979

הכללי 120.0154.2המדד 135.1267.94*0.0 337.5805.41,545.5THE GENERAL INDEX
בינעירוני אספלט 119.6153.0כביש 134.6273.9460.1 340.5818.11,573.0Interurban asphalt road

עירוני אספלט 120.0154.9כביש 135.2263.8465.2 337.1804.71,537.3Urban asphalt road
עפר 125.6165.0עבודות 143.0256.1409.6 313.3720.11,419.2Construction works

נושאת 118.0152.7שכבה 133.8298.8532.7 385.9§912.31,707.9Bearing course
118.41495מצע 131.6242.4424.9 302.9§774.71,521.2Subbase

118.7152.1תשתית 134.0277.3493.2 357.4§856.51,638.6Base

prices of industrial output התעשייה תפוקת מחירי

ליעדים התעשייה תפוקת של סיטוניים מחירים מדד י/וו. לוח
ראשי ענף לפי מקומיים,

TABLE X/l1 WHOLESALE PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE
DOMESTIC MARKET, BY MAJOR BRANCH

=1968הבסיס: 100.0Base::הבסיס= 100.0Base: 1977

ראשי Majorמשקלמשקלענף branch
Weight19761977Weight19781979
19681977

הכללי 1000440.6610.51000153.2274.2THEהמדד GENERAL INDEX
והציבה 12510.9740.014177.6335.7Miningכרייה and quarrying

267433.5598.7253143.4258.8Foodמזון
91397.7550.265147.4243.5Textilesטקסטיל
66344.4475.149144.8242.7Clothingהלבשה

ומוצריו 60584.0742.749148.9265.6Woodעץ and wood products
ומוצריהם קרטון 33530.3761.832131.9220.0Paperנייר, and paper products
לאור והוצאה 33152.8276.1Printingדפוס and publishing

ומוצריו 17451.4670.612159.4319.0Leatherעור and leather products
ופלסטיק גומי 51398.0543.040145.8281.4Rubberמוצרי and plastics products

נפט ומוצרי כימיים 75416.1570.270158.3280.7Chemicalמוצרים and petrol products
אלמתכתיים מינרלים 58459.5633.656168.6323.7Sonmetallicמוצרי mineral products

בסיסית 40575.5783.829158.8294.8Basicמתכת metal
מתכת 88486.6671.3109158.1286.3Metalמוצרי products

45424.7588.734155.2260.5Machineryמכונות
ואלקטרוני חשמלי 541.170167.0296.7Electrical§47386.6ציוד and electronic equipment

הובלה 36430.6595.866168.3294.7Vehiclesכלי
14402.3582.419156.7275.9Miscellaneousשונות
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"כולל" יצוא מחירי ומדד נטו פו"ב יצוא מחירי מדד  י/12, לוח
ראשי ענף לפי התעשייה, תפוקת של

TABLEX/12.INDICES OF NET F.O.B EXPORT PRICES, AND THE OVERALL
EXPORT PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT, BY MAJOR BRANCH

יצוא מחירי ה"כולל"מדד המדד
נטופו"שנת התמורהב מחירימדד על המבוסס
Indexבסיס of net F.O.Bיצוא S^ ושארבל"י היצוא
Base1שנהpricesexportIndex of totalהתמורה מרכיבי

yearYear1returnsענף tn ILOverall index basedBarnch
= 100.0 =per exporton export pirces and

.U.Sבדולריםבל"י Sother compo
In IL.In U.S. Snents of returns

(1)(2)(3)(4) =(2) X (3)

הכל 1972תעשייהסך ■1976297.4156.1194.8304.1INDUSTRY TOTAL
1977405.9157.5247.1389.2

19771978180.4111.0134.1149.2
1979331.4136.4213.8291.7

והציבה 19721976326.4173.5200.4347.7Miningכרייה and
1977352.2136.1261.0355.2quarrying

197719781.90.8119.1129.8154.6
1979384.0158.7204.2324.1

19721976290.1151.9200.2304.1Foodמזון
1977426.3166.3255.8425.4

19771978190.5116.5137.0159.6
1979327.4135.2210.2284.2

19721976344.1180.7176.6319.1Textilesטקסטיל
1977458.4178.8211.8378.7

19771978176.0107.6130.0139.9
1979296.7122.0209.7255.8

19721976261.6137.7187.7258.5Clothingהלבשה and
1977383.5152.7218.7339.9madeup

19771978191.4114.9131.9151.6textiles
1979331.9134.9208.3281.0

ומוצריו 19771978155.293.7135.7127.2Leatherעור and
1979251.8101.2218.4221.0its products

ומוצריו 19721976381.0198.5193.8384.7Woodעץ and
1977495.4193.9240.4466.1its products

19771978175.4106.2131.8140.0
1979308.1126.6208.0263.3

ומוצריו 19771978171.0104.5130.0135.9Paperנייר and
1977275.9115.2193.0222.4its products

לאור והוצאה 19771978151.893.7133.2124.7Printingדפוס and
1979274.6112.8202.6228.6publishing
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"כולל" יצוא מחירי ומדד נטו נו"ב יצוא מחירי מדד  י/12. לוח
(המשך) ראשי ענף לפי התעשייה, תפוקת של

TABLE X/l2.INDICES OF NET F.O.B EXPORT PRICES, AND THE OVERAOLL
EXPORT PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT, BY MAJOR BRANCH (co",.)

ענף

שנת
בסיס
Base
year

= 100.0 =

נהי
Yea

יצוא מחירי מדד
נטו פו"כ

Index of net F.O
export prices

התמורה מדד
יצוא ל$ "י בל
Index of tota
returns in IL
per export
U.S. $

"כולל" ה המדד
מחירי על המבוסס

ושאר היצוא
התמורה מרכיבי

Overall index based
on export prices and

other compo
nents of returns

Branch

"י בל
In IL.

בדולרים
In U.S.

(!)(2)(3)(4) =(2) X (3)

ופלסטיקה 1972גומי

1977

197
197
197
197

284.9
381.0
173.2
297.8

149.2
151.3
104.9
120.5

201.5
253.4
136.2
218.5

300.6
383.4
142.9
263.3

Rubber and
plastic products

כימיים מוצרים
נפט ומוצרי

1972197
197

335.2
463.8

176.6
182.1

189.7
242.9

335.0
442.3

Chemical
and oil products

19771978
1979

177.8
382.2

108.2
154.3

136.0
218.6

147.2
337.3

מינרלים מוצרים
אלמתכתים

1972

1977

1976
1977
1978
1979

324.2
500.3
187.9
301.0

168.5
196.0
113.6
120.5

221.6
282.4
131.8
225.7

373.4
553.5
149.7
272.0

Nonmetallic
mineral
products

בסיסית 19721976278.2145.1197.7286.9Basicמתכת metal

1977
ly/i
1978
1979

187.7
354.1

110.0
132.2

145.2
236.9

159.7
313.2

מתכת 1972מוצרי

1977

1976
1977
1978
1979

263.1
398.0
175.8
292.6

138.3
152.3
109.0
121.9

206.3
267.2
131.6
211.5

285.3
406.9
143.4
257.8

Metal products

1972מכונות

1977

1976
1977
1978
1979

321.6
433.7
176.6
312.1

168.4
166.0
111.4
125.1

199.5
259.2
132.0
215.1

336.0
430.3
147.0
269.0

Machinery

חשמלי ציוד
ואלקטרוני

1972

1977

1976
1977
1978
1979

265.2
348.0
165.2
309.7

138.2
128.1
103.3
128.5

207.3
270.6
139.5
237.1

286.5
346.6
144.1
304.7

Electrical and
electronic
equipment

הובלה 19771978כלי
1979

179.6
302.7

113.4
133.8

135.0
208.3

153.1
.27X7

1972שונות

1977

976
977
978
979

201.7
228.0
194.9
400.2

105.4
87.9
119.8
165.6

202.8
268.5
130.2
202.4

213.8
236.0
156.0
335.2

Miscellaneous

introduction. במבוא. המדדים" וקישור המדדים עדכון ראה
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תפוקת של יצוא לדולר בל"י הממוצעת התמורה  י/3ו. לוח
ראשי1 ענף לפי התעשייה,

TABLEX/I3.AVERAGE RETURNS IN IL. PER EXPORT U.S. DOLLAR OF INDUSTRIAL

OUTPUT, BY MAJOR BRANCH1

ל$ בל"י מקרןהחמורהתמורה מקרןהתמורה שערהתמורה
הכל מכסיצואסך ליצואמהישכון לשםייצור דוליפיןיבוא

Returnsשנה inקנייה Returnsמס fromרשמייצוא
.YearILענף per exportReturns fromexportReturns fromOfTicialBranch

U.S. S "drawback"productionimport fundexchange
totalof customs andfundfor exportingrale

purchase tax

הכל 197819.560.741.050.1317.63INDUSTRYתעשייהסך TOTAL
197931.011.043.140.5626.28

והציבה 197818.240.010.780.0317.42Miningכרייה and
197928.700.012.290.1026.30quarirng

197818.700.380.670.0617.59Foodמזון
197928.690.711.750.1826.05

197819.810.901.170.1217.62Textilesטקסטיל
197931.951.293.650.8226.19

197822.043.121.270.0717.58Clothingהלבשה and
197934.814.613.850.4025.95madeup textiles

ומוצריו 197820.842.570.500,1017.67Leatherעור and
197933.544.161.741.1026.54its products

ומוצריו 197820.171.660.750.1817.58Woodעץ and
197931.832.452.471.0225.80its products

ומוצריו 197820.261.920.500.0717.77Paperנייר and
197930.091.531.850.7026.01its products

והוצאה 197821.202.271.230.0617.64Printingדפוס and
197932.252.802.720.2226.51publishingלאור

גומי 197818.940.370.990.1217.46Rubberמתיי and
197930.380.822.800.6126.15plasticופלסטיקה products
כימיים 197818.600.110.830.1317.53Chemicalמוצרים and
נפט 197929.900.202.750.5326.42oilומוצרי products

מינרליים 197820.081.211.040.1017.73Nonmetallicמוצרים
197934.391.705.460.4326.79mineralאלמתכתיים products
בסיסית 197819.220.521.090.1917.42Basicמתנת metal

197931.360.632.730.6527.35
מתכת 197819.760.211.720.1617.67Metalמוצרי products

197931.750.304.570.5826.30
197820.611.791.180.2417.40Machineryמכונות

197933.582.103.210.8727.40
חשמל 197821.410.832.120.2418.22Electricalמוצרי and

197936.391.636.251.0627.45electronicואלקטרוניקה products
הובלה 197818.340.050.480.0517.76Transportכלי

197928.300.042.380.5225.36equipment
197819.670.970.770.1817.75Miscellaneousשונות

197930.581.202.380.6326.37

I As of 1978, the returns components of this table have been
recalculated by a revised method, and consequently. differ from
those published in the previous Abstract; See supplement to
MONTHLY PRICE STATISTICS.no. 6, 1980.

זה שבלוח התמורה מרכיבי מחושבים ב978ו. החל 1

שהתפרסמו מאלה 1978 נתוני שונים ולכן מעודכנת במתכונת
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prices of output and input in agriculture בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי

קבוצה לפי בחקלאות, ותשומה תפוקה של מחירים מדדי  י/14. לוח
וקבוצה ראשית

TABLEX/14.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN AGRICULTURE, BY MAIN

GROUP AND GROUP

Base: 1975/76 = 100.0 = תשל"ו הבסיס:
Agricultural year חקלאית שנה

משקל
תשל"טתשל"ח§תשל"זבתשל"ו

וקבוצה ראשית Weightקבוצה in1976/7761977/781978/79Main group and group
1975/76

תפוקה מחירי 131.0181.4300.3PRICE§1,000מדד INDEX OF OUTPUT
וגן שדה §265.1גידולי 132.4177.62915.5Fieldgarden crops
שדה 139.85127.1174.1297.3Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,105.3141.3183.0314.7Vegetablesירקות, potatoes. melons
andומקשה pumpkins

20.0122.5174.0198.8Otherאחר
הדרים) (ללא 95.5154.4208.3361.1Fruitפירות (excl. citrus)

הדר 175.7128.8198.5323.4Citrusפרי fruit
ותוצרתם חיים 463.7126.1171.5281.0Livestockנעלי produce

הרפת 159.2128.4170.0293.7Cattleענף
הלול 246.2124.8167.1265.4Poultryענף

58.3125.2194.3312.6Otherאחר

תשומה מחירי 1,000.0130.4193.1314.9PRICEמדד INDEX OF INPUT
וזרעים מספוא 366.4130.9178.4276.8Feedתערובות, mix. fodder and seeds
להגנת וחומרים 90.3126.1195.4316.2Fertilizersדשנים and pesticides

והחי הצומח

וחשמל שמנים דלק, ,100.6120.7194.5307.8Waterמים, fuel, lubricants and electricity
חילוף וחלקי ציוד ,97.3125.9205.4345.6Machineryמכונות, equipment and spare parts
ושונות פלסטיק עבודה, ,20.5127.4193.2350.1Toolsכלי plastics and miscellaneous

בנייה 14.8128.6198.2346.7Buildingחומרי materials
אריזה 58.2129.7172.2261.7Packingחומרי materials
עבודה 144.8142.3226.9403.4Wagesשכר

חקלאי לשימוש 58.8131.1212.5344.9Servicesשירותים for agircultural use
וביטוח 22.0136.9187.4306.5Taxesמסים and insurance
רבייה 26.3124.6157.3278.2Inseminationחומרי materials
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החקלאי במשק ותשומה תפוקה של מחירים מדד י/15. לוח
וקבוצה ראשית קבוצה לפי לחקלאות), שירותים (ללא

TABLE X/15.  PRICE INDEX OF OUTPUT AND INPUT IN FARMING

)excl. agricultural services), BY MAIN GROUP AND GROUP
Agircultural year חקלאית שנה

:Baseהבסיס::Baseהבסיס
= =1965/66תשכ"ו 100.01975/76 = 100.0 = תשל"ו

וקבוצה ראשית Mainמשקלמשקלקבוצה group and group
תשל"טתשל"ח§תשל"זבתשל"ותשל"ותשל"הבתשכ"ו
Weight in1974/751975/76Weight in1976/771977/781978/79
1965/661975/76

תפוקה מחירי 130.8181.6301.7PRICE§1,000.0340.7447.41,000.0מדד INDEX OF OUTPUT
וגן שדה §256.7363.3479.3275.1גידולי 132.9179.5297.7Field andgarden crops

שדה 125.1400.9514.2130.06127.0177.6302.3Fieldגידולי crops
אדמה תפוחי .113.9333.4437.6116.0140.9182.4313.3Vegetablesירקות. potatoes,

melonsומקשה and pumpkins
17.7352.6524.329.15127.0176.0214.9Otherאחר

הדרים) (ללא 154.4207.8360.9Fruit"135.9303.3378.7107.0סירות (excl. citrus)
הדר 152.3290.6449.4127.7127.6203.9349.3Citrusפוי fruit

ותוצרתם חיים 455.1335.8449.2490.2125.2171.2278.6Livestockבעלי produce
95.8321.4393.278.1118.1186.1310.7Meatבשר

125.6328.9417.3167.1127.1177.4280.8Poultryעופות
19.4346.3449.424.4124.9180.0284.6Fishדגים
116.9384.6504.6132.4131.5167.2288.2Milkחלכ
91.9396.1483.183.0118.6149.3229.6Eggsביצים
4.4326.3415.42.7119.3186.6262.2Honeyדבש
1.1309.3393.42.5124.2136.2214.6Miscellaneousשונות

PRICE INDEX OF
תשומה מחירי 1,000.0393.2515.61,000.0130.2195.2317.3INPUTמדד
וזרעים מספוא 342.5450.2577.9411.3131.0179.9277.1Feedהערוכות, mix. fodder and seeds
להגנת וחומרים 72.9396.4495.294.6123.6195.3311.3Fertilizersדשנים and pesticides

והחי הצומח

וחשמל שמנים דלק, ,90.4493.1736.4115.4123.5194.6307.6Waterמים, fuel, lubricants and
electricity

חילוף וחלקי ציוד ,97.8366.8475.6105.0125.9205.8342.8Machineryמכונות, equipment and
spare parts

פלסטיק עבודה, ,5.1361.6459.824.1127.4193.2350.1Toolsכלי plastics and
miscellaneousושונות

בנייה 16.1405.8487.014.0128.6198.2346.7Buildingחומרי materials
אריזה 31.5314.5387.714.4120.2153.4241.9Packingחומרי materials
עבודה 268.2321.7419.1134.0142.4228.2408.9Wagesשכר

אחרים 47.8309.4395.163.7134.1219.3369.3Otherשירותים services for
חקלאי agriculturalלשימוש use

וביטוח 27.7371.8537.223.5138.7189.7310.0Taxesמסים and insurance
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prices of output and input in citriculture הדרים בגידול ותשומה תפוקה מחירי

ראשית קבוצה לפי הדר, פרי בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד  י/16. לוח
TABLEX/16.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN THE CITRUS BRANCH, BY

MAIN GROUP

Base: ו1של"ו=100,0=1975/76 :D'tnn
Agricultural year חקלאית שנה

משקל
ראשית Mainתשל"טחשל"ח§חשל"זבתשל"וקבוצה group

Weight1976/771977/78§1978/79

in 1975/76

תפוקה מחירי 1,000.0128.8198.5323.4PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

428.6128.0186.2296.0Shamoutiשמוטי

240.2127.6227.3343.3Grapefruitאשכוליות

247.6133.7189.7360.0Latesאפילים

34.7132.3207.9295.1Lemonsלימונים

48.9115.0202.2301.1Otherאחר

תשומה מחירי 1,000.0133.3203.1333.6PRICEמדד INDEX OF INPUT

0.7107.6141.0303.1Saplingsשתילים

והדברה דישון 99.2123.7194.3306.7Fertilizersחומרי and pesticides

93.7126.0200.5318.0Waterמים

2.6123.7205.9283.0Electricityחשמל

וציוד עבודה 51.2123.9195.7360.6Toolsכלי and equipment

בנייה 13.4129.5196.4338.5Buildingחומרי mateirals

אריזה 245.9131.7176.8265.3Packingחומרי materials

חקלאי לשימוש 146.8130.9205.1316.8Servicesשירותים for agircultural use

עבודה) שכר .excl)(ללא wages)

עבודה 305.7144.2231.6410.0Wagesשכר

וביטוח 7.5111.6167.5317.0Taxesמסים and insurance

כלליות 33.3127.2183.5298.8Generalהוצאות expenses
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הכניסה (בשער ההדרים במשק ותשומה תפוקה מחירי מדד  לוחי/7ו.
ראשית קבוצה לפי האריזה), לבית

TABLE X/17.  PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN CITRUS GROWING

)at the packing house gate), BY MAIN GROUP

Agirculiural year חקלאית שנה

Base: הבסיס:
1965/66= תשכ"ו=100.0

Base: הבסיס:
1975/76= 100.0= "ו תשל

Main group ראשית משקלקבוצה
כתשכ"ו
Weightin
1965/66

תשל"ה
1974/75

"ו חשל
1975/76

משקל
בתשל"ו
Weight in
1975/76

תשל"ז
1976/77

"ח תשל
1977/78

תשל"ט
1978/79

תפוקה מחירי 1,000.0290.6449.41,000.0127.6203.9349.3PRICEמדד INDEXOF OUTPUT

556.1240.9465.8419.7127.0183.8311.6Shamoutiשמוטי

147.1351.0352.8225.5125.3260.7394.9Grapefruitאשכוליות

164.2393.9404.6253.7133.7184.9389.5Latesאפילים

41.4491.8636.640.0135.1215.5294.2Lemonsלימונים

91.2219.1500.861.1110.2204.3308.4Otherאחו

תשומה מחירי 210.0351.4PRICE§1.000.0329.2444.21,000.0133.3מדד INDEX OF INPUT

5.5291.0308.91.4107.6141.0303.1Saplingsשחילים

זיבול דישון. 92.4385.6486.6169.2123.9194.0307.6Fertilizersחומרי and pesticides

והדברה

1335408.2657.0179.8126.0200.5318.0Waterמיס

וציוד עבודה 32.6390.1474.647.1130.4206.3355.3Toolsכלי and equipment

אריזה חומרי
16.5126.3185.6280.1Packing materials

עבודה 497.1313.6409.5360.9143.5232.0416.2Wagesשכר

חקלא לשימוש 151.6283.7374.0154.4134.1205.1317.4Servicesשירותים for agircultural use

עבודה) שכר (excl.wages)(ללא

וביטוח 27.1298.3405.66.8105.2152.8305.3Taxesמסים and insurance

כלליות 60.2295.0383.563.9127.2183.5298.8Generalהוצאות expenses
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prices of input in hotels מלון בבתי תשומה מחירי

וקבוצה ראשית קבוצה לפי מלון, בבתי תשומה מדוירי מדד  י/18. לוח
TABLE X/18.  PRICE INDICES OF INPUT IN HOTELS, BY MAIN

GROUP AND GROUP

1969=100.0 Base00.0הבסיס: :Baseהבסיס: 1978=1

וקבוצה ראשית Mainמשקלמשקלקבוצה group and group
Weight197619771978Weight1979
19691978

הכללי 1,000.0577.3807.21,269.21,000.0178.2THEהמדד GENERAL INDEX
ענודה 411.0806.71.172.51.897.6471.9176.8Wagesשכר

מינהל 99.01,048.31,571.82,562.281.8180.6Administrationעובדי workers
קבלה' 46.0178.2Receptionעובדי clerks1
מטבח 91.0656.9909.61.521.7103.2173.4Cooksעובדי

שירותים 84.2825.41,197.91.923.582.8174.3Serviceעובדי workers
89.9774.11,121.91.713.588.3174.4Waitersמלצרים

אחזקה 25.2443.1633.41.054.739.3186.4Maintenanceעובדי workers
אחרים 2.083.230.5177.3Other§21.7814.71,190.6עובדים workers

220.7399.3549.8788.7150.8176.5Foodמזון
ודגים עופות ,94.0398.0506.6762.855.2177.4Beefבשר, poultry and fish
טריים וסירות 29.6400.8588.9850.321.6187.9Vegetablesירקות and fresh fruit

חלב 18.8362.3469.0600.411.9203.1Dairyמוצרי products
אחרים מכולת 59.8409.5621.5847.845.7168.1Otherמוצרי groceries

קלים 6.9482.5647.61.040.37.5155.5Softמשקאות beverages
אלכוהוליים 11.6363.5452.3674.58.9169.0Alcoholic.משקאות beverages

אחרות 368.3426.3553.8855.8377.3180.5Otherהוצאות expenses
למלון מחוץ 15.1384.6528.9970.919.1205.0Laundryכביסה outside the hotel
ושיפוצים 22.9527.9730.91.167.331.5180.9Repairsתיקונים and renovations

שונים 23.0448.6567.5871.327.8185.5Miscellaneousחומרים materials
וכוי גז חשמל, ,44.0554.4708.41,087.054.3172.9Waterמים, electricity, gas.etc

ורשיונות 26.9373.6436.9596.324.4242.9Taxesמסים and licenses
.9.5559.3739.7iביטוח 124.08.4233.4Insurance

דואר ,39.6315.7387.7604.547.3165.2Telephoneטלפון. mail and
ניהול administrationוצורכי

6.2452.4637.41.030.65.8197.1Advertizingפרסום
דיור 7aשירותי n387.7491.4733.162.8182.7Housing services

ושכירות) depreciation)(פחת and rent)
27.2418.7548.3859.519.3160.1Equipmentציוד
8.8452.3601.7889.18.1170.8Vehiclesרכב

כלי קישוט, ,37.9452.3605.7962.232.2166.2Furnitureריהוט, decoration.
אוכל וכלי beddingמיטה and crockery
וכוי) (בידור 31.2395.5525.9817.236.3160.3Miscellaneousשונות

(entertainment. etc).

1 Till end 1978 reception clerks were included in
"administration workers"; as from the ifrst quarter of 1979 (up
dated index), they appear separately.

מינהל"; ב"עובדי קבלה עובדי נכללים 1978 סוף עד 1

הופרדו מעודכן) (מדד 1979 של הראשון ברבע החל
הקבוצות.
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prices of input in buses באוטובוסים תשומה מחירי

חברי שכר ללא באוטובוסים תשומה מחירי מדד  י/19. לוח
וקבוצה ראשית קבוצה לפי הקואופרטיבים,

TABLE X/19.  PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES, EXCLUDING WAGES OF

COOPERATIVE MEMBERS, BY MAIN GROUP AND GROUP

) :Baseהבסיס: 1969=100.(1978=100.0 Base:IllIהבסיס:

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
Weight

משקל
WeightMain group and group

1968/6919761977I III19781979
1978

הכללי 1,000.0784.2המרד 563.81,000.0118.5210.3THE GENERAL INDEX
עבודה 350.0966.3שגו 642.2295.0131.6229.6Wages

126.8817.0נהגים 582.1140.6133.5229.0Drivers
אדמיניסטרציה. 118.41,129.7עובדי 700.373.3127.3224.3Administration workers

andכרטיסנים ticketsellers
64.81,013.5מכונאים 683.952.2135.3246.9Mechanics

שירותים 40.0860.8עלבדי 593.429.9126.6215.1Service workers

ושמנים 98.71,424.5דלק 1.136.5226.7107.8.I9S4Fuel and oils

80.51,594.1ילק 1,253.9212.1107.2196.9Fuel
18.2675.2שמנים 506.514.6116.6221.0Oils

126.7589.2רכב 404.6142.2116.4209.8Vehicles

אוטובוסים ושיפוצי חילוף 197.7607.0חלקי 468.1138.2113.7208.5Spare parts and overhaul
of buses

צמיגים (ללא חילוף 98.7693.2חלקי 563.486.0114.1194.5Spare parts (excl. tubes
andואבובים) tyres)

ואבובים 72.1512.9צמיגים 367.837.5111.8243.4Tubes and tyres
אוטובוסים 26.9527.6שיפוצי 385.114.7116.9201.7Overhaul of buses

וכוי) זכוכית (עץ, 11.2636.0חומרים 479.94.1114.8194.7Materials (wood. glass, etc.)

5.1519.7ציוד 407.62.5112.2183.0Equipment

ושכירות) (םחת דיור 86.9547.2שירותי 418.126.2119.7219.0Housing services
(depreciation and rentj

משרדים 17.4389.3אחזקת 309.815.8123.4199.4Maintenanceof ofifces
והדפסות משרד 5.6400.3צורכי 310.43.2110.4178.7Stationery and printing

ודואר 11.8384.2טלפון 309.512.6126.8204.7Telephone and mail

מכנים 10.9645.9אחזקת 501.08.9111.7190.7Maintenanceofbuildings
ושיפוצים 5.5715.1תיקונים 552.52.0117.8202.5Repairs and renovation

ומים 5.4576.7חשמל 449.66.9110.0187.4Electricity and water

וביטוח רשיונות 422.3/.75§מסים, 302.678.2116.9197.2Taxes, licenses and
insurance

17.6353.8מסים 303.014.7141.9367.8Taxes
23.6109.6רשיונות 103.33.8111.7165.9Licenses
33.9675.9ביטוח 441.159.7111.0156.9Insurance

20.3391.5שונות 282.761.2113.6187.8Miscellaneous
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חברי שבר כולל באוטובוסים, תשומה מחירי מדד  י/20. לוח
וקבוצה ראשית קבועה לפי קואופרטיבים,

TABLE X/20.  PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES, INCLUDING WAGES OF

COOPERATIVE MEMBERS, BY MAIN GROUP AND GROUP
Base:IIII 1978=100.0 :ffVJ/7

משקל
ראשית Weight19781979Mainקבוצה group

Iוקבוצה III 1978and group

הכללי 1,000.0123.5217.3GENERALהמדד INDEX
עבודה 566.0131.4228.7Wagesשכר

353.2132.2227.1Driversנהגים
וכרטיסנים אדמיניסטרציה 111.7127.5224.8Administrationעובדי workers and

ticketsellers
69.6136.0249.2Mechanicsמכונאים

שירותים 31.5126.7216.5Serviceעובדי workers
ושמנים 139.8107.8198.4Fuelדלק and oils

130.8107.2196.9Fuelדלק

9.0116.6221.0Oilsשמנים
87.7116.4209.8Vehiclesרכב

אוטובוסים ושיפוצי חילוף 85.2113.7208.5Spareחלקי pans and overhaul
of buses

צמיגים (ללא חילוף 53.1114.1194.5Spareחלקי parts (excl. tubes
andואבובים) tyres)

ואבובים 23.1111.8243.4Tubesצמיגים and tyres
אוטובוסים 9.0116.9201.7Overhaulשיפוצי of buses

וכו') זכוכית (עץ, 2.6114.8194.7Maierialsחומרים (wood. glass etc.)
1.6112.2183.0Equipmentציוד

ושכירות) (פחת דיור 16.1119.7219.0Housingשירותי services (depreciation

and rent)
משרדים 9.7123.4199.4Maintenanceofאחזקת offices

והדפסות משרד 2.0110.4178.7Stationeryצורכי and printing
ודואר 7.7126.8204.7Telephoneטלפון and mail
מבנים 5.5111.7190.7Maintenanceofאחזקת buildings

ושיפוצים .1.3117.8202.5Repairsand§תיקונים renovation
ומים 4.2110.0187.4Electricity§חשמל and water

וביטוח רשיונות ,48.1116.9/97.2Taxesמסים, licences and insurance
9.1141.9367.8Taxesמסים

.2.3IIIרשיונות 7165.9Licenses
36.7111.0156.9Insuranceביטוח
37.7113.6187.8Miscellaneousשונות
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חיים רמת י"א. פרק

או המצרך של המלא המחיר היא הוצאה
או הבית משק ידי על למעשה ששולם כפי השירות,
ובין במזומן שולם אם בין  המוכר עם שהוסכם
הוצאות גם לעיתים כולל המחיר באשראי. נקנה אם
קומיסיון. ריבית, כגון: כרכישה, הקשורות נוספות
בהוצאה נכללים לא התקנה. או הובלה דמי
לפני שניקנו מצרכים בעבור לשיעורין תשלומים
קניות חשבון על מקדמות או החקירה, חודש
(כגון: מוחזרות הוצאות נכללות לא כן כמו בעמיד.

וכוי). בקבוקים, על פיקדון אש"ל
נמוך במחיר המוצר את הבית משק קיבל אם
רק בחשבון נלקחה בהנחה, כלומר השוק, ממחיר

למעשה. ההוצאה
לשימושו העסק מן מוצרים שמשך עצמאי
את לאמוד התבקש הבית משק לשימוש או הפרטי

לעסק. עלו הם שבו במחיר ערכם
הוצאות כל את כוללת לתצרוכת ההוצאה
חסכונות חובה, לתשלומי פרט הבית, משק

אחרים. בית למשקי והעברות
בסקר לתצרוכת ההוצאות השוואת לצורך
שנאמרו כפי לתצרוכת ההוצאות עם 1968/69
בלוח קלות התאמות מספר נערכו 1975/76 בסקר

.1975/76 בסקר ששימשו הגדרות לפי י''א/1
הבית משק בנכסי נטו הגידול הוא חיסכון
השוטפת; מהכנסתו הנובע הסקר, שנת במשך
על הוצא שלא הפנויה ההכנסה מן חלק אותו כלומר
אחרים. בית למשקי הועבר לא ואף לתצרוכת ידו
המשפחה של החיסכון הוא חוזי חיסכון
פרמיות בו נכללים חוזי. הסדר באמצעות הנעשה
פנסיה לקופות תשלומים מצטבר, חיים לביטוח

הקרן). (חלק משכנתאות ופירעון ותגמולים
הם אלה מובהקים. חדפעמיים תקבולים
כגון: המשפחה, רכוש את המגדילים תקבולים
בכסף, מתנות ופרסים, הגרלות מגרמניה, פיצויים

וכוי.
אלה לאמובהקים. חדפעמיים תקבולים
רכוש את מגדילים שאינם התקבולים כל הם
פדיון כגון: הרכבו, את משנים רק אלא המשפחה,
העבודה ממקום פיצויים תשלום ביטוח, פוליסת

וכוי.
על כהסברים להלן הגדרה ראה עשירונים:

הכנסות. סקרי
ההכנסה סטנדרטית: לנפש נטו הכנסה
הנפשות במספר מחולקת נטו המשפחתית

בית. במשק הסטנדרטיות

1975/76 המשפחה. הוצאות סקר

נתקבלו העירונית המשפחה תקציב על נתונים
"י ע שנערך 1975/76 המשפחה הוצאות בסקר
יוני שבין בתקופה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

.1976 ומאי 1975
את לחקור היא המשפחה הוצאות סקר מטרת
שישמשו נתונים ולקבל העירונית המשפחה תקציב
תחזיות על צריכה, דפוסי על למחקרים בסיס
ההכנסה רמת על והרכבה, התזונה רמת על ביקוש,
המחירים מדד של הסל ולעידכון והרכבם, והחיסכון

לצרכן.1
של הבית משקי כל את כללה הסקר אוכלוסיית
זו אוכלוסייה בארץ. העירונית האוכלוסייה
בית משקי נדגמו מתוכם יישובים. ב102 התגוררה
על עולה תושביהם שמספר היישובים 54 מכל
היישובים 48 שאר מתוך ואילו נפש, 2,000
משקי נדגמו נפש, מ2,000 קטנה שאוכלוסייתם
איפוא, נחקרו, הכל בסך יישובים. מ24 בית

עירוניים. יישובים מ78 בית משקי במדגם,

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
בסיס על הנתונים כל הובאו הסקר בתקופת שהיו

הסקר. בתקופת הממוצעת המחירים רמת
הכספית ההכנסה סך היא כוללת הכנסה
להלן), הכנסות" כ"סקר הגדרה (ראה הכוללת
זקופות הכנסות כלומר בעין; הכנסות בצירוף
שנמשכו המוצרים ערך וכן וברכב בדיור משימוש
שנתקבלו או פרטי לשימוש העסק מן עצמאי ע"י

תשלום. ללא ממעבידו שכיר ע''י
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 אחרים בית למשקי העברות
במשקי שוטפות כספיות ותמיכות בכסף ומתנות
לארץ. בחוץ אם ובין בארץ אם בין אחרים, בית

261 חיים רמת
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החקירה שיטת

הוצאותיהם כל את רשמו שנחקרו הבית משקי
יומי" לרישום ב"פנקס חודש במשך ביומו יום מדי
המרכדית הלשכה פוקדי של ובעזרתם 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
וציוד ריהוט רכישת כגון: יומי), לרישום בפנקס
נרשמו אלה פרטים וכד'. לחינוך, הוצאות לבית,
החקירה. חודש גמר עם שמולא מיוחד בשאלון
הבית משק הכנסות על נתונים גם נתקבלו בשאלון
ותק הבית, משק (גודל תכונותיו ועל וחסכנותיו

וכד'). ההשכלה, בארץ,

הכנסות' 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
מיוחד בפרסום פורסמו בהם, הנהוגות ההגדרות

..626 מס'

לפי המשפחות את לדרג כדי סטנדרטית. נפש
לנפש הכנסתן לפי אותן למיין עדיף הכלכלי מצבן
וכדי הכוללת; המשפחתית ההכנסה לפי ולא
הן משפחה, לגודל הכלכליים ביתרונות להתחשב
המחולקת המשפחתית הכנסתן לפי לא מוינו
ההכנסה לפי אלא "הרגיל" הנפשות במספר
"הנפשות במספר המחולקת המשפחתית
הלוח לפי נקבע זה מספר כאשר הסטנדרטיות",
במשפחה נוספת נפש לכל מייחסת זו גישה שלהלן.
המוטל העומס מבחינת יותר קטנה שולית השפעה

המשפחה. תקציב על

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

והסברים 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 כגון: 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 ועור. מגרמניה פיצויים פיטורין, פיצויי
בדיור משימוש הנובעות הכנסות עבור זקיפות נעשו

בעין. הכנסות של אחרים סוגים או עצמי

מקורות

כ של מדגם מחקירת התקבלו בסקר הנתונים
במשך אחת כל שנחקרו עירוניות משפחות 2,250
(ראה 1976 ומאי 1975 יוני שבין בתקופה חודש

החקירה"). "שיטת להלן
צרכנים", כ"משפחת הוגדרה החקירה יחידת
באותה השבוע רוב הגרים אנשים קבוצת כלומר:
כיום. 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

.1980 וו, מס' מוסף"  לישראל הסטטיסטי ב''הירחק ,''1979 שכירים ב''הכנסות הופיעו מפורטים נתונים 2
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מסירוב כתוצאה (נפל ארס כוח לסקר הכנסות סקר
וכד'), המשפחה היעדרות הכנסות, על לדווח
צורת לכל וחושב הבית ממשקי כ0'109 שהיקפו

שנה. רבע לכל בנפרד יישוב

1096 הכוללת קבוצה הוא עשירון עשירונים.
גובה לפי מסודרות הן כאשר המשפחות, של
הנמוכה ההכנסה בעלת במשפחה הרול הכנסתן,
בעלת במשפחה וכלה התחתון בעשירון ביותר

העליון. בעשירון ביותר הגבוהה ההכנסה

המזונות מאזן

הגדרות

המזון מקורות רישום הוא המזונות מאזן .

(קלוריות, התזונתיים הערכים וחישוב ותיאורם
לנפש בממוצע וויטמינים), מינרלים חלבון, שומן,
במדינה למעשה שנמצאה לאוכלוסייה וזאת ליום,
(דה נוכחת ממוצעת "אוכלוסייה  הנסקרת בשנה

ב'). לפרק במבוא הגדרתה (ראה פקטו)"
ידי על שנקבעה המתכונת לפי נערך המאזן
(פ.א.או.) ולחקלאות למזון הבינלאומי הארגון

שבישראל. לתנאים מסוימת ובהתאמה

כלל ברך הם כאן הרשומים המזון מצרכי מצרך.
את מחשבים פיהם ועל ''ראשוניים", מזון מצרכי
מהם, הנגזרים מצרכים בעבור גם התזונה ערכי
ששימשה החיטה כלולים "חיטה" במצרך לדוגמא:
וכו'.כמויות האטריות הביסקויטים, הלחם, לייצור
המצרך של ובמידה במשקל נרשמות המצרכים
כלולים הירקות שימורי לדוגמא: ה"ראשוני'',
תה, עלי טריים. ירקות של כמויות בתור במאזן
מזון בגדר אינם חריפים ומשקאות קפה גרגרי

במאזן.
הנסקרת. בשנה המקומי החקלאי הייצור ייצור:
לצריכה המשמשים חקלאות מוצרי מספר למעט
החקלאית השנה בסוף מסתיים ייצורם ואשר
השנה של הייצור בנתוני עבורם שמשתמשים

הקודמת.
של (חיובי) ועודף לים מעבר יצוא יצוא:
ועזה. שומרון ליהודה, מישראל שעברו מצרכים
של (חיובי) ועודף לים מעבר יבוא יבוא:
לישראל. ועזה שומרון מיהודה, שעברו מצרכים

מייצור המצרכים במלאי שינוי במלאי: 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 למצרכים
הושמדו. או שהתקלקלו מדויקות כמויות

מקורות

בלוחות שהנתונים האוכלוסייה האוכלוסייה.
כל את מקיפה אליה מתייחסים י"א/8  י"א/5
בני ביישובים היהודיים השכירים של הבית משקי
לאיהודיים שכירים ושל ויותר תושבים 2,000
מוגדר שכירים של בית משק כאשר בלבד, שבערים
חבר או שכיר הוא המשפחה ראש שבו בית כמשק
מתייחסת י"א/9 בלוח האוכלוסייה קואופרטיב.
עבדו לא משפחותיהם שראשי עירוניים בית למשקי

הנסקרת. בשנה
פעמים ארבע נערך הכנסות סקר הסקר. תקופת
14 מגיל פרט כל נחקר רבעשנתי סקר בכל בשנה.
החודשים 12 במשך הכנסותיו על ומעלה, שנה
של ביקורו שלפני בחודש שנסתיימו האחרונים.
מתייחסים מסוימת לשנה שהנתונים מכאן הפוקד.

שנה. אותה ראשית של להכנסה בממוצע
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 להס
המבוגר העובד האדם נחשב הבית משק ראש
המופיעות המשפחה מתכונות חלק ביותר.
ורמת גיל בארץ, ותק לידה, יבשת כגון: בליווחים
הבית. משק ראש תכונות עפ"י נקבעות השכלה

העיבוד. יחידת אף היא זה בפרק החקירה יחידת
בפרק המתפרסמים הכנסות סקר נתוני זאת, לעומת
פרט, והיא שונה עיבוד ליחידת מתייחסים י"ב,
החקירה בתקופת אחד יום לפחות כשכיר שהועסק

י"ב). לפרק במבוא ראה נוספים (הסברים
הבית ממשקי כרבע נחקרו במדגם המדגם.
לפרק מבוא (ראה אדם כוח סקר במסגרת הנחקרים

י"ב).

הנתונים עיבוד שיטות

באוכלוסייה הבית משקי כלל על אומדנים
במקדם מהסקר הנתונים הכפלת ידי על התקבלו
נלקח למשפחה, ניפוח כמקדם (משקל). ניפוח
אדם כוח מסקרי המשפחה ראש של הפרט משקל
הוכפל זה משקל י"ב). פרק ראה קביעתו, דרך (על
כין הקיים הנפל את בחשבון שהביא תיקון, בגורם
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נשאלות אדם כוח הסקר של החדש בשאלון
רק לא ,1978 בינואר החל המדגם, בחצי המשפחות,
או בשכר עוזרת בהן שהעסיקו השעות מספר על
אך "מעסיקות (1) כלל כדרך אם גם אלא מטפלת
לא אך "מעסיקות ו(2) עבדה" לא שעבר בשבוע
נכללו אלה קבוצות בעבר, השעות". מספר ידוע
מטפלת". או בשכר עוזרת מעסיקות אם ידוע ב"לא
השאלונים. סוגי שני לפי 1978 נתוני מוצגים לכן
כל מוגדרת בית עוזרת המעסיקה כמשפחה
עוזרת הקובע בשבוע בשכר שהעסיקה משפחה

מטפלת. או בית

בניקיימא4 מוצרים על בעלות

והסבריס הגדרות

זו הגדרה בניקיימא. מוצרים על כעלות
נמצא ברקיימא שמוצר הבית משקי את כוללת
עומד שהמוצר הבית משקי את וכן בבעלותם
שייך אינו הוא אם אף קבוע, באופן לשימושם
על בעלות למשל, כך בית. משק לאותו חוקית
השייכת פרטית מכונית גם כוללת פרטית מכונית
מכונית וגם הכית משק מבני לאחד חוקי באופן
אחד של החוקית בבעלותו נמצאת שאינה פרטית
הקבוע. לשימושו עומדת אלא הבית משק מבני
המפעל רכב את המקבל שכיר כגון: פרטיים לצרכים

העבודה. שעות לאחר
מכל אחוזים הם י"א/24 בלוח האחוזים

המתאימה. בקבוצה המשפחות

מקורות

שהתקבלו תוצאות על מבוססים האומדנים
בניקיימא, מוצרים של השוטפת החקירה במסגרת
בחודשים אדם, כוח לסקר לשנה אחת' שצורפה
משפחות כ5,000 נחקרו זו במסגרת יוליספטמכר.
פרט בארץ האוכלוסייה כלל את המייצגות

ומוסדות. קיבוצים לאוכלוסיית
הגדרה (ראה הבית משק היא החקירה יחידת

הכנסות). בסקר לעיל

בין 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

דיור3

בדירה חדרים ומספר הדיור צפיפות על הנתונים
המתקבלים שנתיים ממוצעים הינם בלוחות
מתייחסים והם האדם כוח בסקרי שוטפת מחקירה
מוסדות לקיבוצים, (פרט במדינה המשפחות לכלל
ראה  וביצועו ארגונו הסקר, מבנה על ובדוים).

ושכר. עבודה י"ב, פרק
מסקר נתקבלו וי"א/22 י"א/21 בלוחות הנתונים
לסקר מיוחד חקירה כנושא שצורף ,1978 דיור תנאי
1978 ספטמבר ביולי שנערך האדם כוח

בית. משקי כ7,500 נחקרו ושבמסגרתו

והסברים הגדרות

החדרים כל נכללו בדירה. החדרים מספר
במניין נכללו לא המשפחה. למגורי המשמשים
שימוש, בית אמבטיה, חדר מטבח, החדרים:
או עסקים לצורכי המשמשים חדרים מרפסות,
חצי לדיירים. המושכרים וחדרים בלבד לעבודה

כחדר. נספר חדר
חושב הדיור) (צפיפות לחדר הנפשות מספר
הבית במשק הגרות הנפשות מספר חלוקת ידי על
המשפחה בני ידי על התפוסים החדרים הכל בסך

הבית). (משק

בית עוזרת העסקת

ממוצעים הם בית עוזרת העסקת על הנתונים
כוח בסקרי שוטפת מחקירה. המתקבלים שנתיים

.1967 בשנת החל האדם

.1978 .8 מס' שם "1977 דיור "צפיפות גם ראה
.1978 .6 מס' שם, ,"1977 בית ציוד "סקר גם ראה
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נבחרים פרסומים

1976/77 שכירים הכנסות סקר 616
1978 הכנסות סקרי 626

1978 דיור תנאי סקר 641

1968 עמידר דיירי סקר
ב חלק 1968/69 המשפחה הוצאות סקר

בישראל התזונה ג' חלק 1968/69 המשפחה הוצאות סקר
מיוחדות משכבות משפחות די חלק 1968/69 המשפחה הוצאות סקר

המשפחה
משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסות סקרי

19711975
1974 ;1975 שכירים הכנסות סקרי

1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי סיכומים  אי חלק 1975/76 המשפחה הוצאות סקר
כלליים

1977 צעירים זוגות סקר
הכנסות  בי חלק 1975/76 המשפחה הוצאות סקר

המשפחה

טכניים פרסומים
(1964) בלבד) (אנגלית בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)

המשפחה תקציב סיווג (31)

 1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
31,23,16 מס'

המפקד של ב' משלב נתונים  בית וציוד דיור תנאי 13

של ב' משלב נתונים  ומשפחות שכירים הכנסות 15
המפקד

1963/64

11

רמת 

תקציבי

הכנסות

עבדו לא

מיוחדים פרסומים
עירוניים ביישובים הכיתית המיס צריכת סקר 225

1964/65 חיסכון סקר 239
חלק  תשכ"ט תש"ט בישראל החקלאות 327

328
368

378

388

527

546
563

595

597
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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/I. INCOME AND EXPENDITURE PER URBAN HOUSEHOLD

Monthly average חודשי ממוצע

1975/76 1968/69

Households in population (thousands)
Average persons per household

777.4
3.6

At current prices (IL.)

614.2
3.7

"י) (ל שוטפים במחירים

(אלפים) באוכלוסייה בית משקי
בית למשק נפשות ממוצע

Total income
Total money income

CONSUMPTION EXPENDITURE 
TOTAL
Food (incl. vegetables and fruit)
Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture and household equipment
Clothing and footwear
Health
Education, culture and entertainment
Transport and communication
Miscellaneous goods and services

CONSUMPTION EXPENDITURE 
TOTAL
Food (incl. vegetables and fruit)
Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture and household equipment
Clothing and footwear
Health
Education, culture and entertainment
Transport and communication
Miscellaneous goods and services

4,835
4,110

3,933

1,007
901

925

258978
128829
72327
66308
83301
40145
123386
83423
73236

Percentagesאחוזים

100.0100.0

27.924.8
13.921.1
7.88.3
7.17.8
9.07.7
4.33.7
13.39.9
9.010.7
7.86.0

כוללת הכנסה
כוללת כספית הכנסה

הכל סך  לתצרוכת הוצאות

ופירות) ירקות (כולל מזון
דיור

הבית ומשק הדירה החזקת
לבית וציוו ריהוט
והנעלה הלבשה

בריאות
ובידור תרבות חינוך.
ותקשורת תחבורה

שונים ושירותים מוצרים

הכל סך  לתצרוכת הוצאות

ופירות) ירקות (כולל מזון
דיור

הבית ומשק הדירה החזקת
לבית וציוד ריהוט
והנעלה הלבשה

בריאות
ובידור תרבות חינוך,
ותקשורת תחבורה

שונים ושירותים מוצרים

(ל''י) 1975/76 סקר תקופת אמצע במחירי
At pirces of mid 1975/76 survey period (IL.)

הכל סך  לתצרוכת 3,2203,933CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE 
TOTAL

ופירות) ירקות (כולל 915978Foodמזון (incl. vegetables and fruit)
545829Housingדיור

הבית ומשק הדירה 285327Dwellingהחזקת and household maintenance
לבית וציוד 235308Furnitureריהוט and household equipment
והנעלה 225301Clothingהלבשה and footwear

120145Healthבריאות
ובידור תרבות ,375386Educationחינוך. culture and entertainment
ותקשורת 290423Transportתחבורה and communication

שונים ושירותים 230236Miscellaneousמוצרים goods and services
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גודל לפי עירוני, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה, י"א/2. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת הבית, משק

1975/76

הסקר תקופת אמצע במחירי

בית במשק Personsנפשות in household

הכל סך
Total

123456+

(אלפים) באוכלוסייה בית 777.4143.5משקי 178.6 96.5148.091.9118.9
במדגם בית 2,247415משקי 595 242433287275

בית למשק נפשות 3.60XXXXXXממוצע

לחודש ל''י
כוללת 4,8355,395הכנסה 4,220 2,0006,0286,0484,964
זקופה 747833מזה: 670 441928910656

ומחברנת שכירה 2,9413,705מעבודה 2,147 7024,2403,8752,692
בקואופרטיב

עצמאית 544534מעבודה 447 88583911739
ותמיכות קצבאות 449177מפנסיות, 658 623166290796

הכל סך  לתצרוכת שלא 834941הוצאות 294 2431,1351,129642

לאומי וביטוח ישירים 759885מסים 620 1831,0851,092619
אחרים בית למשקי 75.56העברות 174 60503723

הכל סך  לתצרוכת 3,9334,155הוצאות 3,279 1,8804,6324,8514,736

978911מזון 710 4051,0691,2201,628
ופירות ירקות 249228מזה; 184 97271312419

י בצק ומוצרי דגנים 9381לחם. 62 3495112183
ועופות 234224בשר 178 84256288383

חלב ומוצרי חלב 149148ביצים, 106 62175202212
829865דיור 808 601927994751

הבית ומשק הדירה 327358אחזקת 271 168415394339
לבית וציוד 308367ריהוט 282 105348390330

232198הלבשה 158 87272314392
6949הנעלה 47 2780103119
145162בריאות 140 93177160127

ובידור תרבות 386390חינוך. 303 135463526504
ותקשורת 423593תחבורה 376 154597454265

ציבורית בתחבורה נסיעות 6869מזה: 59 396176106
לדוו''ל 4474נסיעות 64 1844353

שונים ושירותים 236262מוצרים 185 105284296281

הכל סך  80173חיסכון 56 11915620730

255290פיננסי 372 14532522561
ניידי דלא 289362בנכסי 315 £3385251278

11360עסקי 56 IS98253251
אחרים חיסכון 268247מרכיבי 297 3(306236419
ברכב חיסכון 2528מזה: 12 3611721

מובהקים חדפעמיים תקבולים 197 161 246 20423721797
מובהקים לא חדפעמיים תקבולים 112 131 _=144 7S 10969 104
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TABLE X1/2.INCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER URBAN HOUSEHOLD, BY
SIZE OF HOUSEHOLD, CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF

HOUSEHOLD HEAD
1975/76

At prices of mid survey period

איוופהאמויקה
EuropeAmerica

AsiaAfrica אסיהאפריקה

לאעלומהסעלומהם
Thereof:Thereof:יהודיםישראל

הכל הכלgratedimmiסך ratedimmiIsraelNon*סך
TotalTotalJews

1947 1947מ965ועד מ955ועד
Up (0SinceUp 10Since
1947196519471965

110.3 353.562.6243.620.824.1149.031.3Households in population (thousands(
324 1.046189681596542595Households in sample

2.43 2.752.884.584.074.573.456.38Average persons per household

monthIL. per

5,344 4.9114,7044,2754,7053,7855.8203,652TOTAL INCOME
926 797695568853424983455Thereof: imputed

2.596 2.8173.2782.6672.8362.6303.9141.854from employed work and membership
in cooperative

591 541207499497155590705from self employed work
754 493399492482564242592from pensions. allowances and

assistance

1,087 899690645709555,072441NONCONSUMPTION EXPENDITURE 
TOTAL

S62 775638611678520.034422Direct taxes and national insurance
225 124523431353819Transfers to olhcr households

3.943 3.7313.9665,7614,0063,4274,024 4.677CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTA L

803 838913.1601.018LI 738841.591Food

202 208228301282300222428Thereof: vegetables and fruit
67 72801129711682237bread. cereals and pastry products

190 20S226284245305185374meat and poultry
128 137141159157143161145eggs. milk and dairy products

1.105 878712'654977462.061536Housing
354 330358281255276409250Dwelling and household maintenance
244 258294298230368474169Furniture and household equipment
191 184167259247155262438Clothing
48 52538992677471Footwear
168 158151119144119163133Health
382 358365367443295487366Education. culture and entertainment
460 466712293386336567251Transport and communicalion
60 59688588875792Thereof: traveling by public transportation
75 607520431530travel abroad
188 209241241214176296219Miscellaneous goods and services

143 1770217617417110SAVING  TOTAL

453 396331115501 155263291Financial saving
20 1374642577302735141In real estaie
129 1498611667121120Business

 129 188526329387 26149 406Other saving components
34 4 1413052365952Thereof: saving in vehicles

 103 19231732 595229 472"Proper" nonrecurrent receipts
227 12538796691582 _Other nonrecurrent receipts
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עשירוני לפי עירוני, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה, י"א/3. לוח
סטנדרטית לנפש נטו הכנסה

1975/76

הסקר תקופת אמצע במחירי

יןעשי
הכל סך
Total12345

(אלפים) באוכלוסייה בית 76.8משקי 777.478.078277.977.7 במדגם בית 222משקי 2,247215223220225 תחתון Xגבול X6368209621,138 עליון 636גבול X8209611,1371,320

לחודש ל"י
כוללת 1,896הכנסה 4,8352,702£3,123,4974,080
זקופה 201מזה: 747341491531679

בקואופרטיב ומחברות שכירה 888מעבודה 2,9411,3411,6892,0162,601
עצמאית 153מעבודה 544270417482424

ותמיכות קצבאות 629מפנסיות, 449730483409310

הכל סך  לתצרוכת שלא 108הוצאות 834235349475589
לאומי וביטוח ישירים 97מסים 759220324450558
אחרים בית למשקי 11העברות 7515252531

הכל סך  לתצרוכת 2,395הוצאות 3,9332,9053,1723,3113,714
1,006מזון 9781,1371,027974980

ופירות ירקות 253מזה: 249294258249251 בצק ומוצרי דגנים 119לחם, 931211049397
ועופות 240בשר 234283245244234 חלב ומוצרי חלב 136ביצים, 149159151153150

304דיור 829452598660795
הבית ומשק הדירה 192אחזקת 327218242258300 לבית וציוד 139ריהוט 308185210223309 178הלבשה 232193254202236 58הנעלה 6972687068

78בריאות 14585106126127 ובידור תרבות 190חינוך, 386256293318356 ותקשורת 102תחבורה 423158199272300
ציבורית בתחבורה נסיעות 72מזה: 6875746963 לחו''ל 2נסיעות 442122914

שונים ושירותים 148מוצרים 236149175208243

הכל סך  204חיסכון 801291759515
2פיננסי 25520162170 ניידי דלא 119בנכסי 28997236302594 4עסקי 113207818650 אחרים חיסכק מרכיבי 148 268195256468349 ברכב חיסכון 2מזה: 25116047

מובהקים חדפעמיים 65תקבולים 1973714872415 מובהקים לא חדפעמיים תקבולים 112 11234694165
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TABLEXI/3.INCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER URBAN HOUSEHOLD, BY
DECILES OF NET INCOME PER STANDARD PERSON

1975/76

At prices of mid survey peirod

Decile

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

IL. per month

4,8845,3716,0247,3099,469TOTAL INCOME

7978459601,1681,458Thereof: imputed
3,0553,4354,3294,8365,221from employed work and membership 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

4,2034364,3655,0945,838CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

97a917894922935Food
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
395462559804976Transport and communication
7372696551Thereof: traveling by public transportation
21444699169travel abroad
281266271305311Miscellaneous goods and services

3021207282920SAVING  TOTAL

208312375635849Financial saving
243174226331573In real estate
201475089492Business

281251212257265Other saving components
838264254Thereof: saving in vehicles

117239 127247509"Proper" nonrecurrent receipts
43164 105269220Other nonrecurrent receipts
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סטנדרטית, לנפש נטו הכנסה של עשירונים לפי בית, משקי י"א/4. לוח
גיל קבוצת בעבודה, מעמד עלייה, ותקופת לידה יבשת בית, משק גודל

הבית משק ראש של לימוד ושנות
1975/76

עשירון
הכל סך
Total

12345

בית למשק נפשות 3.64.74.64.13.63.5ממוצע

אחוזים

הכית משקי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0כל

בית במשק נפשות
112.414.212.914.315.712.7
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

הכל סך  95.982.590.694.498.296.4יהודיס
19.38.710.214.313.918.0ישראל

הכל סך  31.155.547.845.145.333.5אסיהאפריקה
23.934.832.036.937.327.8ותיקים
7.220.715.88.28.05.7הרשים

הכל סך  5.039.044.9.?.45.518.332.6אירופהאמריקה
33.711.118.122.830.435.0ותיקים
11.87.214.512.28.69.9חדשים
יהודים 4.117.59.45.61.83.6לא

בעבודה מעמד
68.151.352.961.464.970.9שכיר

12.48.911.114.113.211.2עצמאי
19.539.836.024.521.917.9יתר

גיל קבוצת
18244.17.83.05.84.45.9
253422.116.717.621.421.226.2
354419.819.521.124.021.220.7
455420.121.019.417.519.118.4
556416.813:113.310.815.014.9
65+17.121.925.620.519.113.9

לימוד שנות
05.819.515.45.25.15.2
1^♦5.714.012.49.76.63.0
5827.641.544.743.537.129.2
91235.317.317.831.538.346.2
131511.95.75.54.97.97.9
16+13.72.04.25.25.08.5
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TABLE X1/4.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

3.73.33.03.02.5Average persons per household

Percentages
100.0100.0100.0100.0100.0ALL HOUSEHOLDS

Persons in household
10.99.411.39.213.71
17.923.725.531.842.32
17.326.126.723.725.83
23.621.126.524.612.74

19.813.87.19.04.45
1055.92.91.71.16+

Continent of birth and
period of immigration

97.999.6100.099.7100.0Jews  tola!
17.727.728.429.624.1Israel
33.519.617.08.95.7AsiaAfrica  total
26.216.914.18.15.2Veteran
7.32.72.90.80.5New
46.752.354.661.270.2EuropeAmerica  total
'37.540.640.544.556.1Veteran
9.211.714.116.714.1New
2.10.40.3

NonJews

Status at work
72.271.582.780.072.9Employee
14.015.410.210.215.5Selfemployed
13.813.17.19.811.6Other

Age group
3.93.93.52.71824
28.025.325.223.615.72534
22.018.316.017.31753544
22.422.121.521.019.14554
10.517.422.222.527.95564
13.213.011.612.919.865 +

Years of schooling
2.42.41.60.90
4.13.22.31.70.314
23.922.514.69.59.358
45.440.241.237.936.8912
12.816.119.518.920.01315
11.415620.832.032.716+
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income survey הכנסות סקר
הכספית והכנסתם עירוניים שכירימ של בית משקי י"א/5. לוח

ברוטו שנתית הכנסה קבוצת לפי הכוללת,
TABLE X1/5.URBAN EMPLOYEES' HOUSEHOLDS AND THEIR TOTAL MONEY

INCOME, BY GROSS ANNUAL INCOME GROUP
1979

נפשות nnxממוצע
הכנסה ביתקבוצת ביתלמשק Grossההכנסותמשקי annual

'(1977 במחירי Average(ל"י, personsPercentage ofPercentage ofincome group (IL.,
per householdhouseholdsincomeat 1977 prices)1

(אלפים) הכל סך  בית 563.3XXHouseholdsמשקי  total (thousands)

הכל 3.8100.0100.0TOTALסך

69.999 2.69.12.3Upעד to 69,999
70,00099,9993.511.85.470,00099,000
100,000| 19.9993.810.96.4100,000119,000
1 20,000 149,9994.013.59.7120,000149,999
150,000| 74,9994.29.88.4150,000174,999
175,000199.9994.18.58.4150,000199,999
200.000224.9994.06.97.7200,000224,999
225,000249.9994.06.58.2225,000249,999
250.000299,9994.18.512.4250,000299,999
300,000349,9994.06.410.9300,000349,999

350,000+4.28.120.2350,000+

1 See "Survey period" in introduction; incl. price adjustment. המחירים. התאמת כולל במבוא; הסקר" "תקופת ראה 1

שכירים של בית למשק בממוצע כוללת כספית הכנסה  י"א/6. לוח
ועשירון ההכנסה מקור לפי עירוניים,

TABLEXI/6.AVERAGE GROSS MONEY INCOME PER URBAN EMPLOYEE'S
HOUSEHOLD, BY SOURCE OF INCOME AND DECILE

הכנסה 19671970197519781979Sourceמקור of income

(אלפי ממוצעת 9.311.835.9105.3189.9Averageהכנסה income (IL. thousand,
שוטפים) במחירים atל"י, current prices)

לצרכן' במחירים השינוי X7.2161.2152.358.2Percentאחוז change in consumer prices'

(אחוזים) בית 100.0100.010O.O100.0100.0HOUSEHOLDSמשקי (percentages)

תחתון 1.82.83.02.82.7Lowerעשירון decile
שני 3.94.85.04.74.6Secondעשירון decile

שלישי 5.45.96.16.05.7Thirdעשירון decile
רביעי 6.56.97.27.06.7Fourthעשירון decile
חמישי 7.68.08.38.17.9Fifthעשירון decile
שישי 8.99.39.59.39.3Sixthעשירון decile
שביעי 10.510.910.910.810.9Seventhעשירון decile
שמיני 12.712.812.712.913.9Eighthעשירון decile
תשיעי 15.815.415.215.515.7Ninthעשירון decile
עליון 26.923.222.122.923.5Upperעשירון decile
ג'יני 0.360.310.290.300.32Gini'sמקדם coefficient

הכל סך ממוצעת O100.0100.0AVERAGE.100.0100.0100הכנסה INCOME  TOTAL
שכירה 92.493.090.888.989.2Fromמעבודה employed work

הבית משק ראש של :76.375.070.869.268.6Thereofמזה: of household head
הבית משק ראש אשת 9.711.012.814.715.2ofשל household head's wife

אחרים מפרנסים 6.47.37.25.05.4ofשל other earners
עצמאית 3.72.11.11.41.2Fromמעבודה selfemployed work

ודבידנדות, ריבית 3.94.68.19.79.6Fromמרכוש, property. interest and dividends,
ומתמיכות מקצבאות .pensionsמפנסיות, allowances and assistance

As against previous survey period as specified in the table. בלוח. נקובה קודמת תקופה לעומת
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בית למשקי ממוצעת כוללת כספית הכנסה מדד י"א/7. לוח
ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי עירוניים, שכירים של

הבית משק גודל ולפי הבית משק
TABLE X1/7.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

1979

בית ביתמשקי למשק ממוצע
Average(אחוזים) per

'19651970197519781979HouseHousehold
holds

(percenמפרנסיםנפשות
tages)Persons:arners

ממוצעת 7.811.835.9105.3189.9100.01.6הכנסה 3.8Average income
"י. ל .IL)(אלפי thousand,at

שוטפים currentבמחירים prices)
השינוי 22.1161.2152.358.2XXאחוז XPercent change in לצרכן2 consumerבמחירים pirces2

ndicesיםמדד
ילידיבסיג ■ אמריקה=100.0אירופה:

Base: born inEuropeAmerica= 100.0
ותקופת לידה Continentofיבשת birth and

periodעלייה of immigration
הכל סך  90.190.094.292.893.496.9.6יהודים 3.8Jews  total

ישראל 108.6103.3102.598.499.028.5.6ילידי 3.7Israel born
71.773.982,280.381.032.3.6אסיהאפריקה 4.6AsiaAfrica

1947 עד 90.383.692.799.080.81.9.8עלו: 3.7Immigrated: up to 1947
1948195471.575.884.879.585.517.2.7 4.719481954
19551960

63,7■72.481.782.075.85.1.6 4.819551960
1961 +63.272.576.174.78.1.5 4.51961 +

100.0100.0100.0100.0100.036.1.6אירופהאמריקה 3.7EuropeAmerica
1947 עד 120.5111.3116.6109.9106.28.9.5עלו: 2.7Immigrated: up to 1947

1948195491.098.6101.799.3103.810.5.6 3.319481954
19551960

79.5■
92.594.399.5104.73.5.5 3.119551960

1961 +77.284.993.591.613.2.6 3.2 '1961+
61.186.977.073.23.11.6לאיהודים 6.0NonJews

בית=בסי במשק נפשות 4 :c100.0
persons inhousehold=100.0Base: 4

במשק Personsנפשות in
householdהבית

153.556.355.050.047.06.11.0 1.01

278.375.280.177.672.319.61.4 2.02
393.189.290.290.690.919.81.6 3.03
4100.0100.0100.0100.0100.024.81.7 4.04
594.591.497.097.2101.715.81.7 5.05
678.976.990.484.189.3651.6 6.06
774.579.996.683.978.13.51.9 7.07
863.368.893.583.393.01.62.0 8.08

9 +76.277.294.388.696.92.32.0 10.49+

Only Jewish employees' households.
As aeainst previous survey period as specified in the table.

בלבד. יהודים שכירים של בית משקי 1

בלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעזמת 2
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בית למשק ממוצעת כוללת כספית הכנסה י"א/8.מדד לוח
הבית משק ראש של לימוד ושנות גיל לפי עירוניים שכירים של

TABLE X1/8.INDEX OF GROSS AVERAGE INCOME PER URBAN EMPLOYEE'S
HOUSEHOLD, BY AGE AND YEARS OF SCHOOLING OF HOUSEHOLD HEAD

1979
X?בית למשק ממוצע

\Qf.n1071תQ7S§ £197
Average per household

170 117 /UIII_o a.
מפרנסיםנפשות
PersonsEarners

ממוצעת Averageהכנסה Income
"י ל IL)(אלפי thousand at

שוטפים) 9.335.9במחירים 11.8105.3189.9100.03.81.6current prices)

השינוי 161.2אחוז 7.2152.358.2XXXPercent change
לצרכן1 inבמחירים consumer prices1

םמדד ceי sI n d

בית משק ראש 100.0גיל =4554 גיל Ageבסיס: of House
4554 = 100.0Base: agehold bead

142460.063.8 67.056.458.37.13.41.41424
253482.084.3 84.086.888.034.43.7.52534
354495.094.7 95.0102.6102.520.15.0.63544
4554100.0100.0 100.0100.0100.017.54.2.84554
556490.087.8 92.090.487.715.12.9.65564
65+73.073.2 72.069.869.65.82.2.465+

של לימוד קבסישנות שנות 912 :0100.0 = Yearsof'ימוד schooling
הבית משק 100.09ראש 12 yearsof schooling =Base:of household head

049.068.3 §49.361.968.33.44.9.80
1461.081.4 63.071.170.64.24.1.714
5873.083.3 72.077.480.522.94.3.558
912100.0100.0 100.0100.000.041.03.7.6912
13 +142.0124.2 134.0129.435.428.53.5.713 +

1 As against previous survey period as specified in the table. בלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעומת

בית משקי של ברוטו שנתית כספית הכנסה י"א/9. לוח
הכנסותיהם ומקורות עובדים, אינם משפחותיהם שראשי

TABLEXI/9.ANNUAL MONEY INCOME OF HOUSEHOLDS WHOSE FAMILY
HEADS DO NOT WORK AND SOURCES OF INCOME

1979 1978 1975 1971

Households (thousands)
Average persons per household
Average age of family head
Average family income

)1 L thousand at current pirces)

TOTAL (percentages)
Work
Property and assistance in
Israel

Capital and property
Pensions
Assistance and allowances
from institutions in Israel
Assistance from private persons
Property and assistance
from abroad

193.9
2.0

65.7
54.3

176.9
1.9

66.8
30.6

144.4
1.9

66.8
§13.1

109.3
2.0
65.9
3.8

Sourceof income
100.0
4.7
77.1

4.5
23.9
47.3

1.4
18.2

100.0
2.6

78.2

5.1
21.4
50.7

1.0
19.2

הכנסה מקור
100.0 100.0
3.0 5.1

82.4 79.3

3.6
20.9
55.6

2.3
14.6

7.8
22.6
43.7

5.2
15.6

(אלפים) בית משקי
בית למשק נפשות ממוצע

המשפחה ראש של ממוצע גיל
ממוצעת משפחתית הכנסה

שותפים) במחירים "י ל (אלפי

(אחוזים) הכל סך
עבודה

בארץ ותמיכות רכוש

ורכוש הון
פנסיות

וקצבאות תמיכות
בארץ ממוסדות
מפרטים תמיכות

לארץ מחוץ ותמיכות רכוש
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בממוצע ברוטו שנתית כספית הכנסה מדד י"א/0ו. לוח
עובדים, אינם משפחותיהם שראשי בית למשקי

המשפחה ראש של לימוד ושנות גיל לידה, יבשת לפי
TABLEXI/10.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

1971197519781979

1979

בית משקי
(אחוזים)

Households

בית למשק ממוצע
Averageper ■household

(percentages)נפשות
Persons

מפרנסים
Earners

ממוצעת הכנסה
ל"י, (אלפי

שוטפים) במחירים

3.813.130.654.3100.02.00.06Average income
)IL. thousand, at
current prices)

השינוי אחוז
לצרכן' במחירים

138.6152.358.2XXXPercent change in
consumer prices '

של לידה יבשת
הבית משק ראש

מדדי
יל בסיס:

00.0

Indices D
100.0 = אירופהאמריקה ידי

Base: born in
EuropeAmerica = 1

Continentof birth
of household head

הכל סך  86.992.988.090.697.71.90.06Jewsיהודים  total

90.091.890.076.87.53.10.11Israelישראל

61.577.561.872.627.02.20.11AsiaAfricaאסיהאפריקה

100.0100.0100.0100.063.21.60.03EuropeAmericaאירופהאמריקה

X72.569.865.3(2.3)(3.9)(0.06)NonJewsלאיהודים

הבית משק ראש 100.0גיל = 4554 גיל בסיס:
Base: age 4554 = 100.0

Age of house
hold head

44 124.5107.989.173.711.24.20.16Up§עד to 44

45  54100.0100.0100.0100.04.52.90.324554

55  6480.290.688.591.514.11.60.055564

65 +100.9105.593.489.970.21.60.0265+

ראש של לימוד שנות
הבית משק

= לימוד שנות 912 בסיס:
Base: 912 years of
schooling = 100.0

100.0 Years of schooling
of household head

040.059.249.956.716.81.90.080

1453.670.961.757.613.71.80.0314

5877.278.274.174.833.11.90.0458

912100.0100.0100.0100.023.11.80.04912

13 +139.3114.8102.2115.613.32.30.1213+

I As against previous survey period as specified in the table.

277 חיים רמת

בלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעומת ו



המזונות מאזן
תשל"ט המזונות, מאזן י"א/וו. לוח

3,795,000 = נוכחת ממוצעת אוכלוסייה אחרת; צוין לא אם טונות.

שלאהספקה שימוש
במלאיייצורמצרך ופחת'מצויהיבואיצואשינוי למזון

ProductionChangeExportsAvailableNot for food
in stockssupplyand waste '

ומוצריהם וגנים
133,20025,000119,950553,190541,44050,200חיטה2

(נקי) 13,40012,85049,15022,900אורז

אחרים 830100דגנים


6851,415


ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה תפוחי וקמח אדמה 211,42011025,8708,500193,94037,700תפוחי

10,37024044026010,4307,100קורנפלור

ודבש סוכר
13,45034,50055,000217,800141,75020,150סוכר
1,800140100דבש


1,840



וריבות ממתקים 32,6254,6154,85032,860שוקולד,

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
למאכל יבשות 5,5708459,43515,8501,600קטניות

וחמניות בוטנים3 19,3002,3859,3008,77516,390945שומשמין.
2,650אגוזים3 1756853,9006,040



624,000208,96823,817438,84930,209ירקות4

ומלונים אבטיחים פירות,

הדר 1פרי ,568,700_,395,4605,745178,9854,500
הדרים ללא טריים 402,65029,91070,02518,830321,54550,865פירות

ומלונים 123,30016052,78570,3557,510אבטיחים
יבשים 480300פירות

2,3302,510

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים 93,17522,40011,14514,95074,58026,380שמני

90030,025630_30,925מרגרינה
3,82524506704,250915חמאה

בשר
וקפוא טרי 19,2006,4402,30062,04072,500בקר,

קרקסצאן 4,2006603,540משקל

אחרות 9,1759,175בהמות
הנ"ל מבעלי'החיים פנים 4,0255003,0257,550חלקי

מנוקה) בלתי (מרוט 188,5001,71522,2552,300166,830עוף


97,4751,9058,28583591,93010,110ביצים

24,2002,3501,20014,46035,110דגים

ומוצריו חלב
בקר 713,525370713,155443,830חלב
צאן 47,50020,880_47,500חלב

חלב 1,95095012,30013,30011,150אבקת
57,8253901,52055,915950גבינות

ניגרת 76,990תוצרת


4,080


72,910


במבוא. הסבר ראה  קודמים בשנתונים לו המקבילים מן שונה זה טור 1

קמח.  הטורים ביתר גרעינים;  ופחת" למזון שלא "שימוש ועד מ"ייצור" בטורים 2
. קליפות. ללא המשקל 3

ותירס. לשימורים אפונה כולל 4
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FOOD BALANCE SHEET

TABLEXI/11.FOOD BALANCE SHEET 1978/79
Tons. unless otherwise slated: average de facto population = 3.795.000

לנפש rtpDonsuppliesPer capita

(נטו) לשנהמזון j"pליום ליוםגרם ליוםקלוריות ליוםחלבון שומן
Food (net)Kg.Grams(מספר)(גרם)(גרם)Commodity

per yearper dayCalories perProtein perFat per day
day (number)day (grams)(grams)

1,02533.34.2CEREALS AND CEREAL PRODUCTS
381.202100.4275.196332.24.1Wheat2
22.9006.016.4591.10.1Rice. milled
1.4150.30.93Other cereals

902.00.1POTATOES AND STARCHES
156.24041.2112.9812.00.1Potatoes and potato Hour
3.3300.92.59Cornflour

343_SUGAR AND HONEY
121.60032.087.7339Sugar
1.8400.51.44

Honey

32,8608.723.9930.42.1CHOCOLATE. SWEETS AND JAM

1145.07.0PULSES. OIL SEEDS AND NUTS
14.2503.810.4362.30.3Pulses. edible. dry
15.4454.111.2562.24.6Sesame. groundnuts* and sunflower
6.0401.64.4220.52.1Nuts'

408,640107.7295.1683.30.6VEGETABLES4

1612.12.2FRUIT. WATERMELONS AND
SUGAR MELONS

174.48546.0126.0370.70.1Citrus fruit
270.68071.3195.31131.32.1Fresh fruit. excl. citrus
62.84516.645.560.1Watermelons and sugar melons
2.5100.71.95Dried fruit

48254.7OILS AND FATS
48.20012.734.830834.8Vegetable oils. refined, edible
29.3957.721.115617.9Margarine
3.3350.92.5182.0Butter

31124.922.7MEAT
72.50019.152.31137.88.9Beef, fresh and frozen
3.5400.92.430.30.2carcass weightSheep and goats
9.1752.46.6240.72.4Other meat
7.5502.05.580.90.4Offal andother edible parts of above

166.83044.0120.516315.210.8Poultry (dressed. not drawn(

81,82021.659.2856.56.2EGGS
35,1109.325.5122.40.3FISH

25516.513.4MILK AND DAIRY PRODUCTS
269.32571.0194.51156.45.4Cow's milk
26.6207.019.2150.80.9Sheep and goats' milk
2.1500.61.660.6Milk. dried
54.96514.640.072684.1Cheese
72.91019.252.6471.93.0Sour milk, etc.

1 This column differs from the respective columns in the previous Abstracts  see explanation in introduction.
2 In the columns from "Production" through "Not for food and waste"  grain; in all other columns  flour.
3 Weight without shells.
4 Incl. peas for canning and maize.
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ליום לנפש המזון ואבות קלוריות י"א/12. לוח
TABLE X1/12.CALORIES AND NUTRIENTS PER CAPITA PER DAY

תשל"ט
1978/79

תשל"ח
1977/78

תשל"ו
1976/77

תשל"ו
1975/76

תש''ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"
1949/50

TOTAL
Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Sugar and honey
Chocolate, sweets and jam
Pulses, oil seeds and nuts
Vegetables
Fruit, watermelons and sugar
melons

Oils and fats
Meat
Eggs
Fish
Milk and dairy products

TOTAL
Thereof: animal

Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Chocolate, sweets and jam
Pulses, oil seeds and nuts
Vegetables
Fruit, watermelons and sugar
melons

Meat
Eggs
Fish
Milk and dairy products

TOTAL
Thereof: animal

Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Chocolate, sweets and jam
Pulses, oil seeds and nuts
Vegetables
Fruit, watermelons and sugar
melons

Oils and fats
Meat
Eggs
Fish
Milk and dairy products

Calories

3,039
1,025

90
343
93
114
68
161

482
311
85
12

255

3,052 3,043 3,038
1,027 1,048 1.067

94 93 91
340 335 327

94 96 96
113 122 107
71 63 70

156 156 155

486
320
86
12

253

463
315
85
13

254

474
287

96
13
255

Protein (grams)
96.4 97.5 97.4
50.3 50.8 50.3
33.3 33.5 34.0
2.0 2.1 2.0
0.4 0.4 0.5
5.0 5.2 5.5
3.3 3.5 3.1
2.1 2.0 2.0

24.9 25.4 24.8
6.5 6.5 6.5
2.4 2.3 2.5
16.5 16.6 16.5

Fat (grams)
113.5 115.2 112.5
42.6 §43.7 42.9
4.2 4.3 4.3
0.1 O.I 0.1
2.1 2.1 2.2
7.0 7.0 7.8
0.6 0.7 0.6
2.2 2.1 2.0

54.7 55.2 52.6
22.7 23.6 23.0
6.2 6.2 6.2
0.3 0.3 0.3
13.4 13.6 13.4

תקלי ו י ר

הכל 2,6102,7722,988סך
ומוצריהם 1,2601,1571,067דגנים

ועמילנים אדמה 987779תפוחי

ודבש 184311376סוכר
וריבות ממתקים 826884שוקולד,

ואגוזים שמן גרעיני 628596קטניות.
656777ירקות

ומלונים אבטיחים 105147164פירות.

ושומנים 343406452שמנים
95143264בשר

617389ביצים
581816דגים

ומוצריו 197220224חלב

(גרם) חלבון
97.0
49.4
34.7
2.0
0.5

4.8

3.5

2.1

22.7
7.3

2.6

16.8

91.5
44.3
34.6
1.8
0.3
4.5
3.7
2.3

85.1
34.0
39.7
1.7
0.1
4.0
3.5
2.1

83.9
32.2
41.4
2.2
0.2
3.2
2.9
1.8

20.8 11.8 7.4
6.8 5.5 4.6
2.7 3.0 7.1
14.0 13.7 13.1

(גרם) שומן
112.1 104.3 86.7 73.9
41.8 38.3 27.9 23.9
4.4 4.4 4.8 5.4
0.1 0.1 0.1 0.1
2.1 1.8 0.8 1.3
6.7 5.5 5.0 2.9
0.6 0.7 0.4 0.2
2.1 2.0 1.4 1.1

54.3 51.5 46.3 39.0
21.0 19.3 10.3 6.9
6.9 6.4 5.2 4.4
0.3 0.4 0.6 3.3
13.6 12.2 11.8 9.3

הכל סך
חיים מבעלי מזה:

ומוצריהם דגנים
ועמילנים אדמה תפוחי

וריבות ממתקים שוקולד.
ואגוזים שמן גרעיני קטניות.

ירקות
ומלונים אבטיחים פירות,

בשר
ביצים
דגים

ומוצריו חלב

הכל סך
חיים מבעלי מזה:

ומוצריהם דגנים
ועמילנים אדמה תפוחי

וריבות ממתקים שוקולד,
ואגוזים שמן גרעיני קטניות,

ירקות
ומלונים אבטיחים פירות,

ושומנים שמנים
בשר
ביצים
דגים

ומוצריו חלב
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ליום לנפש ומינרלים ויטמינים  י"א/גו. לוח
TABLEXI/13.VITAMINS AND MINERALS PER CAPITA PER DAY

Miligrams. unless otherwise stated אחרת צוין לא אם מיליגרמים,

rcf2
af E

r
Dr U

n "<
X
>1b

p
nr
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co </. <"a:a
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ש 9/5ת 01 94
הכל 3,1951.921.7913.412685015.0TOTALסך
ומוצריהם 1.320.816.92728.5Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.100.041.61090.7Potatoesתפוחי and starches
ואגוזים שמן גרעיני .90.090.020.7380.9Pulsesקטניות, oil seeds and nuts

וריבות ממתקים ,20.01160.1Chocolateשוקולד, sweets and jam
ושומניס 584Oilsשמנים and fats

1.3720.110.100.861601.5Vegetablesירקות
ומלונים אבטיחים .4160.120.060.552511.2Fruitפירות, watermelons and sugar melons

510.030.071.840.7Meatבשר
3710.040.12190.9Eggsביצים
180.020.050.8130.3Fishדגים

ומוצריו 3720.090.510.323780.2Milkחלב and dairy products
ש רת "9/6 01 9 5

הכל 3,7741.801.7514.614988215.2TOTALסך
ומוצריהם 1.070.755.62838.2Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.080.031.2870.6Potatoesתפוחי and starches
ואגוזים שמן גרעיני .100.120.021.3370.9Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים .240.1Chocolateשוקולד, sweets and jam

ושומנים 5091Oilsשמנים and fats
1,6560.160.111.367641.7Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,5450.160.080.772611.2Fruitפירות. watermelons and sugar melons
1430.060.093.761.1Meatבשר
4490.050.140.1221.1Eggsביצים
40.010.020.450.1Fishדגים

ומוצריו 4560.090.510.323920.2Milkחלב and dairy products
ש לת ■j9/ 701 9 (

הכל 4,2121.681.4216.813072216.3TOTALסך
ומוצריהם 0.920.295.21037.1Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.080.031.2870.6Potatoesתפוחי and starches
ואגוזים שמן גרעיני .160.120.031.0601.3Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים ,20.0170.2Chocolateשוקולד, sweets and jam

ושומנים 483Oilsשמנים and fats
1,5940.160.131.465591.8Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,8270.150.111.055551.4Fruitפירוח, watermelons and sugar melons
2490.100.156.2132.0Mealבשר
5480.060.170.1271.4Eggsביצים
20.010.010.450.1Fishדגים

ומוצריו 4910.080.490.323860.4Milkחלב and dairy products
< ש טת ,, 178/7?1 9

הכל 3,8501.661.4218.512273216.3TOTALסך
ומוצריהם 0.890.195.0686.7Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.090.031.3980.7Potatoesתפוחי and starches
ואגוזים שמן גרעיני ,170.140.051.1671.4Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים ,20.020.11.00.4Chocolateשוקולד. sweets and jam

ושומנים 483Oilsשמנים and fats 1,1670.140.121.357511.5Vegetablesירקות
ומלונים אבטיחים ,7470.140.091.054551.4Fruitפירות. watermelons and sugar melons

3590.120.197.8162.4Meatבשר
5270.050.160.1261.3Eggsביצים
10.010.010.440.1Fishדגים

ומוצריו 5470.080.560.424270.4Milkחלב and dairy products
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HOUSING דיור

דיור צפיפות לפי יהודיים1, בית משקי  י"א/14. לוח
TABLEXI/14.JEWISH HOUSEHOLDS1, BY HOUSING DENSITY

הכל לדוחTotalסך Personsנפשות per room

אחתיםאלפים 1.001.001.011.502.002.012.503.004.00 +
ThousandsPercentages1.491.992.492.993.99

1967613.6100.014.812.9 26.614.414.11.86.1 5.24.1
1968634.4100.016.113.2 27.514.312.91.95.7 5.13.3
1969640.8100.016.912.7 28.114.612.52.05.6 4.72.9
1970662.2100.018.812.8 28.014.211.72.15.1 4.92.4
1971683.2100.020.013.6 27.514.011.12.04.6 4.82.4
1972704.3100.020.814.0 27.614510.42.24.4 4.31.8
1973729.9100.021.614.7 27.814.510.02.13.9 3.91.5
1974746.7100.022.814.5 28.313.99.32.23.7 3.81.5
1975774.7100.024.515.0 28.013.79.02.13.0 3.51.2
2I 975779.1100.024.514.9 27.713.89.02.33.1 3.61.2
1976796.9100.026.115.5 28.113.18.32.12.8 3.30.8
1977820.1100.027.416.1 27.913.37.81.92.3 2.70.6
1978848.7100.029.516.0 27.813.17.12.01.7 2.30.5
1979868.7100.029.817.0 27.213.26.91.91.6 2.10.3

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 לא 1

.1972 מפקד תוצאות לפי מתוקנים אוכלוסייה אומדני

דיור וצפיפות בית משק גודל לפי יהודיים', בית משקי  י"א/15. לוח
TABLEXI/15.JEWISH HOUSEHOLDS', BY SIZE OF HOUSEHOLD AND HOUSING

DENSITY
1979

לחדר roomPersonsנפשות per
בית, במשק הכלנפשות סך

Persons in householdTotal1.011.502.01 2.504.00 +
 1.001.001.491.992.002.492.993.003.99

Thousandsאלפים
total הכל 868.7258.0235.9147.3114.559.816.418.413.53.0סך

1117.198.018.8_

2204.5124.672.7_6.7
3144.825.891.9_25.41.5
4171.87.243.8100.419.5(0.6)
5118.92.07.640.458.89.3(0.4)
654.9(0.4)(0.8)3.618.027.2_4.7(0.1)
7+56.5(0.1)(0.3)2.812.26.316.49.17.31.9

Percentagesאחוזים total הכל 100.0100.0100.0100.0100.000.0100.0100.0100.0100.0סך
113.538.08.0

223.648.330.811.2
316.710.039.022.210.8
419.82.818.668.2_32.7(21.1)
513.70.83.227.551.450.7(13.1)
66.3(0.1)(0.3)2.515.845.634.7(2.2)
7+6.5(0.5)(0.1)1.910.610.5100.049.254.563.6

1 Excl. qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל לא 1
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לידה יבשת דיור, צפיפות לפי בית1, משקי י"א/6ו. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת

TABLEXI/16.HOUSEHOLDS', BY HOUSING DENSITY, CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

הכל לחדרTotalסך Personsנפשות per roomContinent of
לידה birthיבשת and

עלייה 1.01אחוזיםאלפיםותקופת 1.502.01 2.503.00period of
ThouPerce 1.001.001.491.992.002.492.993.994.00+immigration
sandsntages

974
הכל2 סך  747.1100.022.828.313.9יהודים 14.69.32.23.83.71.5Jews  total2
הכל סך  126.4100.018.329.915.1ישראל 20.48.61.12.92.8(1.1)Israel  total

יליד: Fatherהאב born:
24.1100.019.927.014.9ישראל 19.110.0(1.3)(3.8)(3.3)d2)Israel

אפריקה 30.5100.010.922.419.4אסיה 15.114.8(2.0)6.3(5.6)(3.3)Asia  Africa
71.8100.020.934.013.4איוופהאמריקה 23.25.4(0.4)(1.1)(1.4)(1.0)Europe America

 268.3100.010.918.419.0אסיהאפריקה 12.514.85.08.08.13.3Asia Africa 
הכל totalסך
1960 214.2100.09.818.319.2עי 12.615.35.08.18.53.3Up to I960

1961  196433.0100.012.217.318.5 11.913.45.18.58.5(4.6)1961  1964
1965+21.1100.019.921.817.5 12.811.4)(5.7)(5.6)(3.8)(1.4)1965+

 351.3100.033.435.49.6אירופהאמריקה 14.05.40.41.0(0.7)(0.2)Europe America 
הכל totalסך
1960 275.7100.033.734.59.8עד 14.05.6(0.3)1.0(0.8)(0.2)Up to 1960

1961  196429.9100.027.841.59.0 14.0(6.0)(0.1)(1.2)(0.3)1961  1964
1965 +45.7100.035.636.78.8 13.6(3.5)(0.8)(0.4)(0.4)(0.2)1965+
יהודים 74.2100.04.210.48.8לא 4.113.64.79.319.925.0NonJews

3I9 79

הכל2 סך  868.7100.029.827.213.2יהודים 17.06.91.92.11.60.3Jews  total2
הכל סך  216.5100.022.029.714.0ישראל 23.66.20.91.91.3(0.4)Israel  total

יליד: Fatherהאב born:
34.8100.026.827.212.0ישראל 22.26.1(1.6)(2.6)(0.7(0.9)Israel

אפריקה  73.6100.012.327.519.9אסיה 22.59.61.33.42.5(0.9)Asia  Africa
אמריקה  106.3100.026.932.010.6אירופה 24.93.8(0.5)(0.7)(0.6Europe America

 283.7100.017.419.720.2אסיהאפריקה 17.412.24.64.53.30.7Asia Africa 
הכל totalסך
1960 216.3100.016.519.621.2עד 17.012.54.44.63.40.8Up to 1960

1961  196436.7100.015.117.218.6 20.913.86.34.73.2(0.2)1961  1964
1965 +28.1100.027.423.414.7 15.38.63.73.52.9(0.6)1965+

הכל סך  אסיה 142.8100.017.920.220.5מזה; 16.612.93.84.53.1(0:6)Thereof: Asia  tota
1960 123.9100.017.720.021.1עד 15.913.13.84.63.1(0.7)Up to 1960

1961 19645.4100.0(14.2)18.920.2 19.6(15.7)(6.6)(3.6)(111961  1964
1965+12.7100.021.921.913.9 20.89.9(3.1)(4.1)(4.2(0.2)1965+  368.0100.043.931.57.4אירופהאמריקה 12.83.20.40.40.4Europe America 
הכל totalסך
1960 258.4100.046.430.87.2עד 11.63.0(0.3)0.4(0.3Up to 1960

1961  196429.1100.038.336.67.8 12.13.7(0.6)(0.7)(0.21961  1964
1965196811.7100.044.926.9(7.9) 16.8(2.2)(0.5)(0.819651968

1969+67.1100.036.832.87.6 17.44.0(0.7)(0.3)(0.41969 +
יהודיס 85.0100.03.910.512.1לא 6.512.56.210.917.320.1NonJews

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins.
2 Incl. not known.
3 See note  to Table XI/14.

ובדוים. מוסדות קיבוצים. כולל לא 1

ידוע. לא כולל 2

י"א/4ו. ללוח 2 הערה ראה 3

283 חיים רמת



בדירה וחדרים בית משק גודל לפי בית.1, משקי  י"א/7ו. לוח
TABLEXI/17.HOUSEHOLDS', BY SIZE OF HOUSEHOLD AND ROOMS IN DWELLING

1979

בדירה הכלחדרים סך
Total

כי במשק inתנפשות householdPersons

Rooms in dwelling
1234567+

 JEWSיהודים 

הכלאלפים 868.7117.1204.5144.8171.8118.954.956.5TOTALסך thousands

אחתים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

13.216.13.31.0(0.4)(0.3)(0.1)(0.1)1

221.947.135.617.611.47.98.55.02

351.333.250.563.658.549.749.743.03

419.53.39.715.125.534.133.037.34

5+4.1(0.3)0.92.74.28.08.714.65+

לנפש חדרים 0.872.271.361.010.810.690.580.46Averageממוצע rooms per person

 NONJEWSלאיהודים 

הכלאלפים 85.03.36.56.68.810.410.039.4TOTALסך thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

12.080.131.315.113.48.510.63.51ו

233.313.741.036.834.236.532.032.42

337.45.323.438.039.039.242.540.33

4+17.2(0.9)(4.3)(10.1)13.415.914.923.74+

לנפש חדרים 0.411.281.020.810.630.530.440.32Averageממוצע rooms per person

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins. ובדוים. מוסדות קיבוצים. כולל לא 1
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בית משק גודל דירה, גודל לפי בית1, משקי י"א/8ו. לוח
הנישואין תקופת ואורך

TABLEXI/18.HOUSEHOLDS', BY SIZE OF DWELLING ,SIZE OF HOUSEHOLD
AND DURATION OF MARRIAGE

1979
Thousands אלפים

g בדירה nחדרים dwellinRooms
נישואין ושנות בית במשק הכל2נפשות Personsסך in household and years

Total21234 +of married life

כולל 953.6217.8סך 38.2476.3219.1GRAND TOTAL
שנים 4 96.621.4עד 2.759.013.2Up to 4 years
59133.220.5 2.479.830.259
1014101.69.9 1.552.237.71014
151983.510.0 (0.6)37.435.31519
20+329.775.1 5.8164.883.420+

ואחרים נשואים 204.679.7לא 24.981.218.2Not rr.arried and other

נפש 1120.455.5 21.438.94.21 person

הכל נפשותסך 2211.175.4 8.7104.721.82 persons total
שנים 4 24.16.8עד 1.113.72.4Up to 4 years

597.92.9 (0.3)3.9(0.8)59
10144.61.4 (0.4)2.5(0.2)1014
15194.42.4 (0.1)1.5(0.4)1519

20 +134.348.1 4.566.714.720 +
ואחרים נשואים 34.113.1לא 2.015.93.1Not married and other

הכל סך  נפשות 3151.427.8 2.494.426.53 persons  total
שנים 4 43.98.4עד 1.029.15.3Up to 4 years

5919.32.5 (0.3)12.93.549
10145.8(0.7) 3.91.21014
15194.1(0.7) (0.1)2.6(0.8)1519

20+55.99.4 (0.3)33.712.320+
ואחרים נשואים 21.86.0לא (0.6)12.03.2Not married and other

הכל סך  נפשות 4180.622.5 1.8103.852.24 persons  total
שנים 4 21.74.8עד (0.3)13.33.1Up to 4 years
5962.17.0 (0.9)38.815.259
101425.41.7 (0.1)14.69.11014
!51915.71.2 8.16.41519

20+43.75.3 (0.2)22.615.720+
ואחרים נשואים 11.72.7לא (0.4)6.32.3Not married and other

הכל סך  נפשות 5129.413.1 1.363.051.65 persons  total
שנים 4 (0.6)3.4עד (0.3)1.8(0.8)Up to 4 years
5929.24.6 (0.3)16.77.459
101434.71.9 (0.2)16.016.71014
151922.41.3 (0.1)9.41151519

20+32.73.5 (0.3)15.013.920+
ואחרים נשואים 6.41.2לא (0.1)3.91.1Not married and other

הכל סך  נפשות 6+/150.523.4 2.1571.562.86+ persons  total
שנים 4 (0.7)3.1עד 1.01.4Up to 4 years
5914.53.4 (0.5)7.23.359
101430.84.2 (0.8)15.210.51014
151936.94.5 (0.3)15.916.11519

20+61.88.3 (0.4)26.226.720+
ואחרים נשואים 12.72.3לא (0.5)5.54.4Not married and other

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins. 2 Incl.
households for which duration of marriage and rooms indwelling
are not known.

משקי כולל 2 ובדוים. מוסדות קיבוצים, כולל לא 1

בדירה החדרים ומספר הנישואין תקופת אורך שאצלם בית
ידועיס. אינם
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דיור, צפיפות אוכלוסייה, קבוצת לג£י בית1, משקי י"א/9ו. לוח
בית במשק וילדים הבית משק ראש של לידה ויבשת

1978

בית משקי ילדיםמזה: ביתילדיםעם במשק
הבית משקי כל 17 גיל הכלעד סך

Allhouseholds withThereof:
לידה ויבשת לחדר נפשות אוכלוסייה, householdschildrenקבוצת aged up to 17  total12

רThousandsאלפים י ז ו ח א

כולל סך  2847.8446.6100.029.633.9יהודים

1.00249.925.9100.076.918.8
1.001.99481.5317.5100.031.838.4
2.002.9997.084.9100.010.425.1
3.003.9914.013.3100.015.89.9

4.00+4.44.3100.0(3.2)34.0

הכל סך  200.0140.1100.032.737.8ישראל

 1.0044.911.1100.072.123.4
1.001.99131.8108.2100.032.340.2
2.002.9919.116.8100.010.535.0
3.003.992.62.6100.039.5(10.6)

4.00+1.31.3100.0(2.2)(55.5)

הכל סך  אפריקה 281.3187.6100.022.028.5אסיה

 1.0047.64.6100.083.2(12.5)
1.001.99158.3113.3100.027.534.4
2.002.9961.856.7100.09.021.5
3.003.9910.410.0100.010.1(9.9)

4.00+2.82.7100.0(2.0)(22.4)

הכל סך  אמריקה 7.937.7?.366.1118.8100.0אירופה

1.00157.410.3100.079.316.6
1.001.99191.196.0100.036.341.2
2.002.9916.011.3100.017.028.9
3.003.99(0.9)(0.8)

4.00+(03)(0.3)

כולל סך  יהודים  S68.6100.013.413.8.84לא

 1.003.80.6
1.001.9924.815.6100.034.724.0
2.002.9924.521.8100.08.516.5
3.003.9915.915.4100.07.6(5.7)

4.00+15.415.0100.0(2.5)7.7

ידוע. לא כולל 2 ובדוים. מוסדות קיבוצים, כולל לא
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TABLE X1/19.HOUSEHOLDS', BY POPULATION GROUP, HOUSING DENSITY AND

CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD, AND CHILDREN IN HOUSEHOLD

1978

ביתממוצע למשק ילדים
Children in householdhouseholdAverage children per

בית משקי
ילדים+3456 Populationעס group. persons per room

משקי לוהביתכל גיל andעד continentof birth
AllHouseholds

householdswith children
Percentagesaged upto 17

20.612.73.21.242.35JEWS GRAND TOTAL

(3.4)(0.9)0.131.28 1.00
22.96.4(0.4)1.372.071.001.99
18.935.99.72.933.342.002.99
10.538.225.53.964.153.003.99
(16.9)(16.8)29.04.114.16 .4.00+

20.97.11.41.482.11Israel  total

(3.6)(0.9)0.331.33 1.00
23.53.9(0.1)1.642.001.001.99
17.928.97.72.693.072.002.99
(8.8)(24.8)(16.2)3.123.203.003.99
(18.3)(93)(14.7)3.183.254.00+

22.721.15.71.842.77Asia Africa  total

(1.7)(2.6)0.121.251.00
26.410.71.01.632.281.001.99
19.439.910.33.203.482.002.99
11.041.227.74.204.383.003.99
(16.3)(22.2)37.04.684.734.00+

16.96.31.20.641.99Europe America  total

(4.1)0.081.25 1.00
18.24.2(0.1)0.961.921.001.99
18.126.79.32.163.052.002.99

3.644.383.003.99
2.932.934.00+

14.726.232.03.544.36NON JEWS  GRAND TOTAL

0563.52 1.00
23.615.0(2.7)1.522.411.001.99
18.431.425.23.624.072.002.99
(6.1)37.443.25.105.263.003.99
9.019.960.95.795.924.00+

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins. 2 Incl. not known.
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לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי בית', משקי י"א/20. לוח
בית במשק ילדים ומספר מפרנסים מספר

TABLEXI/20.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP. CONTINENT OF BIRTH
NUMBER OF EARNERS AND NUMBER OF CHILDREN IN HOUSEHOLD

1978

ילדים ממוצע
בית למשק

g3ביתבמשקילדיםAverage
d inי; the householdChildrenchildren per

JJ3£ 1

K
■■ r~household

11
o 1

5 o

a ~
"1
■Po

X?

r. g

מפרנסים

1=.c
n_1!h1^

123456+eg'a O
Earners

 CJ

ooS =
it j=
n _
c >

יםאלפ
Thousandsאחוזיםagesrce nlPe

הבית משקי כל
מפרנס ללא

932.3515.227.4 100.031.219.814.57.02.62 1.45ALL HOUSEHOLDS
178.22.833.2 100.020.615.518.512.22.90 0.37No earner

מפרנס 1396.245.01.8 100.029.221.718.68.72.87 1.771 earner
מפרנסים 2294.204.831.9 100.036.618.89.03.6.572.262 earners
מפרנסים 3+63.242.635.2 100.022.116.415.41.02.75 1.853+ earners

 יהודיים בית משקי
הכל סך

מפרנס ללא

2847.3446.629.6 100.033.920.612.73.22.35 1.24JEWISH HOUSE
HOLDS TOTAL

166.618.336.8 100.021.816.816.97.62.59 0.28No earner
מפרנס 348.3202.424.0ו 100.032.622.716.54.2.492.561 earner

מפרנסים 2279.5191.732.9 100.038.119.28.41.4.452.122 earners
מפרנסים 3+53.434.240.7 100.024.317.712.35.02.30 1.483+ earners

הכל סך  ישראל 200.0140.132.7ילידי 100.0.?7.420.97.11.42.11 1.48Israel born  total
מפרנס 13.25.441.0ללא 100.023.5 ■16.4)(14.3)4.8)2.34 0.95No earner
מפרנס 191.461.729.0 100.038.622.18.71.6.492.201 earner

מפרנסים 288.167.835.1 100.039.220.05.00.7).531.992 earners
מפרנסים 317.35.337.8 100.026.222.7(8.5)4.9)2.29 1.653+ earners

אסיה 281.3187.622.0■לידי 100.028.522.721.15.72.77 1.84Born in Asia
הכל סך  אפריקה

מפרנס 46.68.732.0ללא 100.020.917.619.99.6)2.83 0.53 (
Africa total
No earner

מפרנס 124.896.116.3ו 100.027.025.324.66.82.98 2.291 earner
מפרנסים 280.160.524.7 100.033.620.917.43.42.51 1.902 earners
מפרנסים 3+29.722.335.3 100.023.818.216.46.32.51 1.893f earners

אירופה 7.9?.366.1118.8ילידי 100.037.716.96.31.21.99 0.64Born in Europe
הכל סך Americaאמריקה total

מפרנס 106.74.341.6ללא 100.0(21.5)15.7)14.2) (2.41 0.96 (7.1)No earner
מפרנס 1131.944.533.6 100.036.518.010.12.15 0.73 (1.8)1 earner

מפרנסים 2111.263.438.3 100.041.116.73.5.07 (0.4)1.88 12 earners
מפרנסים 3+16.36.761.0 100.024.5(1.7) (12.0)1 59 0.65 (0.8)3+ earners

לא בית משקי
הכל יהודייםסך

84.568.613.4 100.013.814.726.24.36 3.54 32.0NONJEWISH HOU
SEHOLDSTOTAL

מפרנס (11.44.518.4ללא 100.0(15.8)25.1 (10.2)4.17 1.65 30.5No earner
מפרנס 148.142.611.6 100.013.216.528.44.33 3.84 30.31 earner

מפרנסים 215.213.118.1 100.015.612.418.24.36 3.77 35.72 earners
מפרנסים 3+9.88.312.2 100.013.127.9 (11.1)4.60 3.89 35.73+ earners

ובדויט. מוסדות קיבוצים. כולל לא 1
utions and BedouinsExcl. qibbuzim, insti

שיבשת יהודים כולל ידועה.לידתם1 known.isאינה notl Incl. Jews whose continent of birth
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בעלות צורת בית, משק גודל לפי בית, משקי י"א/ו2.
לדירה כניסה ותקופת הדירה על

TABLEXI/21.HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSEHOLD, TYPE OF OWNERSHIP
OF DWELLING AND PERIOD OF ENTRY INTO DWELLING

1978
Thousands אלפים

Type of ownership of
dwelling and period of
entry inlo dwelling

Persons in household בית במשק נפשות

6 +

הכל סך
Total

הדירה על בעלות צורת
לדירה כניסה ותקופת

ALL HOUSEHOLDS'
From birth
Up to 1947
19481954
19551960
1961  1967
19681974
19751978

Owned dwellings  total
Thereof:
Up to 1947
19481954
19551960
19611967
19681974
19751978

Rented dwellings  total2
Thereof:
Up to 1947
19481954
19551960
1961  1967
19681974
19751978

Rented with key money 
total
Thereof:
Up to 1947
19481954
19551960
19611967
19681974
19751978

Rented without key money
 total
Thereof:
Up to 1947
19481954
19551960
19611967
19681974
19751978

Neither owned nor rented
dwellings

161.9 121.9 176.9
7.3 (3.0) (2.9)
d7)
9.2 (2.7) 6.7
21.4 8.2 12.0
36.5 24.2 24.6
55.5 50.3 75 0
29.8 32.4 53.9

(2.2)
(2.5)

(4.1)
6.6
11.7
8.6

149.8 212.2 109.7

3.3
11.7
16.6
23.2
35.5
58.1

14.2
27.6
33.1
44.1
39.4
515

(1.4)
7.3 (1.8) 6.0
15.1 6.1 10.0
26.9 20.5 19.6
38.1 41.8 62.0
19.3 23.6 38.1

43.0 22.4 34.0

(1.3)
5.9 (1.9) (1.7)
9.3 (3.3) 4.4
16.0 7.7 11.7
10.1 8.5 14.6

7.6 (4.2) 6.9

(2.6)
10.0
14.6
17.4
27.0
36.7

9.1
22.0
26.2
32.0
26.1
26.0

(1.4)
(2.0)
5.4
8.0
20.0

4.9
5.2
6.7
11.4
12.6
24.3

(1.7)
(3.0)

31.5 17.2 24.1

(1.8) (2.5)
6.1 7.5
7.4 12.3

(1.8)

(2.2)

28.8

(1.5)
(3.5)
6.3
16.7

3.4
(3.2)
(3.3)
(3.9)
(1.8)
(2.2)

(1.3)
(3.2)
7.1
9.6
20.7

9.6
12.3
15.1
24.2
23.3
23.6

114.2 96.4 138.0 109.4 142.2 58.3

5.4
(8.3)
10.8
12.8
12.3
7.6

37.7 65.9 44.4

3.7
(3.3)
(3.6)
9.9
9.0
14.7

7.0 17.7 11.5

(2.0)
(1.8)
(15)
(2.8)
(2.0)
(12)

43.1 29.4

(1.2)

(1.7)
6.4
6.3
12.9

(4.5) (3.0) 4.9 (2.7) (4.1) 7.0

932.4
17.7
31.4
70.2
106.4
176.8
279.0
249.3

658.5

20.3
55.4
82.8

129.2
207.3
151.3

247.4

10.2
12.0
21.8
43.7
65.0
92.2

54.9

6.2
7.2
7.5
13.6
11.9
8.4

174.1

2.6
3.1
12.6
27.9
47.5
78.6

26.2

הביתי משקי כל
מלידה

1947 עד
19481954
19551960
1961  1967
1968 1974
1975 1978

הכל בבעלותסך דירות
מזה:

1947 עד
19481954
1955 1960
1961 1967
1968 1974
1975 1978

הכל2 סך בשכירות דירות
מזה:

1947 עד
1948 1954
1955 1960
1961  1967
19681974
1975 1978

 מפתח בדמי שכירות
הכל סך
מזה:

1947 עד
1948 1954
19551960
19611967
1968 1974
19751978

■ מפתח בדמי שלא שכירות
הכל סך
מזה:

1947 עד
1948 1954
19551960
1961  1967
19681974
19751978

בבעלות שלא דירות
בשכירות ולא

1 Including about 1 ,600 households for which yearof entry into
dwelling is not knownandabout 250 households for which typeof
ownership of dwelling is not known. 2 Including about
'8,400 households for which type of rental is not known.

שנת עבורם ידועה שלא בית משק 1,600 כ כולל 1

צורת ידועה שלא בית משקי 250 וכ לדירה כניסתם
בית משקי 18,400 כ כולל 2 הדירה. על הבעלות

הדירה. של השכירות סוג ידוע שלא
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צורת לפי בדירה, ממוצעת ושהות בית משקי י"א/22. לוח
המגורים יישוב וצורת הבית משק גודל ולפי הדירה, על בעלות

TABLEXI/22.HOUSEHOLDS AND AVERAGE STAY IN DWELLING, BY SIZE OF
HOUSEHOLD AND TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

1978

עלצורת Typeבעלות of ownershipofdwelling הדירה

בשכירותדי רה
Rented dwellingלא דירות

בית במשק ולאהדירהנפשות Personsבבעלות in household
יישוב הכלוצורת andבשכירותבבעלותסך type of locality

TotalOwnedדמיבדמי Notללא owned
dwelling'הכל andמפתחמסחחסך not

Total1With keyWithoutrented
moneykeydwellings

money

(אלכמשק בית Householdsים)י (thousands)
הכל סך בית 2932.4658.5247.454.9174.126.2HOUSEHOLDSTOTALמשקי

בי במשק Personsתנפשות in household
1109.758.344.411.529.47.01

2212.2142.265.917.743.14.12
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 +

יישוב Typeצורת o f locality
המערבית 77.647.328.19.317.4Westירושלים Jerusalem

יפו אביב 113.977.434.121.211.3Telתל Aviv  Yaio
75.652.822.27.911.4Haifaחיפה

ותיקים 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

(שנים) בדירה Averageשהותממוצעת stay in dwelling (years)
הכל סך בית 11.411.89.816.07.5HOUSEHOLDSTOTALמשקי 15.7

בי במשק Personsתנפשות in household
114.516.511.918.98.613.6I

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+12.112.610.013.29.1(19.6)6 +

יישוב Typeצורת o f locality
המערבית 10.616.6S6.7West§9.6§10.1§ירושלים Jerusalem

יפו אביב 14.5SI4S14.517.97.8Tel§תל Aviv  Yafo
10.711.09.715.05.2Haifaחיפה

ותיקים עירוניים 10.611.57.315.76.0111.8Veteran§יישובים urban localities
חדשים עירתיים 9.39.19.412.19.1Newיישובים urban localities

כפריים 14.414.516.4Ruralיישובים localities
1 Incl. about 18.400 households with typeof rental not known.
2 Incl. about 250 households with type ofownership not known
and about 18,000 in East Jerusalem.

צורת ידועה לא שאצלם בית משקי כ18,400 כולל
השכירות.

וכ ידועה אינה הבעלות שצורת בית משקי כ250 כולל 2
בירושלים. במזרח בית משקי 18.000

LIVING CONDITIONS 290



בית. עוזרות המעסיקים יהודיים1 בית משקי י"א/23. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי

TABLE X1/23.JEWISH HOUSEHOLDS' EMPLOYING DOMESTIC HELP, BY
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

1O70197219732 19741975'197619774 19784 197819791979

Continent of birth and
הבית משק ראש של עלייה

אלפים'Percentagesאחוזים5
Thousands

period of immigration
household head

הכל 12.512.413.212.512.111.612.413.613.513.1113.4TOTALסך

לידה ת ש כ Continentי 0 f birth

19.719.120.921.820.918.819.319.318.318.239.0Israelישראל

ישראל יליד ■אב
אסיהאפריקה

אירופהאמריקה
אסיהאפריקה

אירופהאמריקה

15.3
(6.4)
26.4
2.5
17.5

(14.6)
(5.6)
25.4
2.9
17.4

15.5
(5.1)
27.9
3.4
17.8

21.1
(5.6)
29.0
3.6
16.0

16.6
5.7

29.3
3.8
14.7

17.8
5.8

26.9
3.6
14.5

16.4
6.5
27.2
4.3
15.4

19.3
6.7
27.2
5.0
17.1

20.5
6.5
25.3
4.9
17.4

18.7
6.2
26.2
4.7
16.7

6.5
4.5
27.7
13.2
61.1

Father born in Israel
AsiaAfrica
EuropeAmerica

AsiaAfirca
EuropeAmerica

עלייה Periodתקופת o f immigration
1947 עד

19481954
19551960

1961 +

20.7
8.2
6.0
4.7

21.9
8.0
(6.2)
6.5

22.7
8.9
6.4
6.8

21.6
7.9
6.7
6.7

19.7
8.9
6.6
5.5

19.4
7.9
6.6
6.0

20.9
8.4
6.8
7.2

21.6
10.0
8.2
8.5

21.3
10.5
8.4
8.4

21.8
9.9
8.1
7.7

28.5
25.8
6.5
13.3

Up to 1947
19481954
19551960
1961 +

1 Excl. institutions. 2 As of 1974 excl. qibbuzim. 3 See note 2 to Table
XI/14. 4 Based on old and new questionnaires of the Labour Force Survey see
introduction. 5 Percent households employing domestic help of all households in the
respective group.

§
ראה 3 קיבוצים. כולל לא ב974ו החל 2 מוסדות. כולל לא 1 J
כוח סקר של וחדש ישן שאלון עיבוד בסיס על 4 יא/14. ללוח 2 הערה ם
מתוך בית עוזרת המעסיקים הבית משקי אחוז 5 מבוא. ראה  אדם

המתאימה. בקבוצה הבית משקי כלל



ownership of durable goods קיימא בני מוצרים על בעלות
צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית1 משקי י"א/24. לוח
אוכלוסייה וקבוצת הבית משק ראש של בעבודה מעמד יישוב,
TABLE X1/24.HOUSEHOLDS' POSSESSING DURABLE GOODS, BY TYPE

OF LOCALITY, HOUSEHOLD HEAD'S EMPLOYMENT STATUS
AND POPULATION GROUP

בייישובצורת משק rראש
Typeof localityHousehold head:מזה

משקי ביתכל משקי
לאיהודים לכוחהבית שייךהעבודהשייך אינו

AllInתקופדמוצר labour forceלכוחThereof:
CommodityJeriodHouseהעבודהכפריתעירוניתNon

holdsUrbanRuralעצמאיNo tinJewish
Selflabourhouseשכיר

Employeeemptoyedforceholds

המשפחות מכלל aאחוז m i 1 i e sta ge o ut of a 11Peree n
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 196937.238.829.839.240.623.815.9מכשיר
ולאפייה 197034.535.029.737.434.723.214.3לבישול
Electric range for197424.124.520.125.724.018.817.0
cooking and baking197719.919.919.620.620.417.228.5

חשמלי 195834.038.413.032.343.022.4מקרר
Electric refrigerator196046.851.722.447.252.630.2

196577.680.246.378.484.559.08.2
197088.992.556.690.790.081.126.8
197494.296.967.595.094.790.653.8
197796.898.080.797.696.794.674.5

(5.2)9.011.3(4.0)19629.210.1מערבל
Mixer196517.719.18.417.024.18.2

197027.728.421.727.736.816.8
197436.838.421.139.045.620.2(2.2)
197743.143.536.847.153.022.57.0

כביסה (3.7)19589.19.85.79.410.1מכונת
Washing machine196015.816.313.417.017.3(5.0)

196528.528.626.928.637.19.7(2.4)
197042.843.139.947.150.317.711.8
197461.162.448.467.170.130.727.8
197770.571.359.278.778.939.033.5

אבק (4.1)19638.79.64.08.212.0שואב
Vacuum cleaner196513.815.0(5.6)12.919.4(6.8)

197020.521.114.420.127.114.1
197426.127.314.426.833.516.3(1.7)
197731.632.124.734.438.017.6(5.3)

תפירה 196937.639.127.238.144.425.516.8מכונת
Sewing machine197037.737.837.337.845.428.121.5

197439.940.633.841.147.328.624.3
197740.741.333.442.746.430.117.6
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צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית1 משקי י"א/24. לוח
(המשך) אוכלוסייה וקבוצת הבית משק ראש של בעבודה מעמר יישוב,

TABLE X1/24.HOUSEHOLDS' POSSESSING DURABLE GOODS, BY TYPE OF
LOCALITY, HOUSEHOLD HEAD'S EMPLOYMENT STATUS AND POPULATION

GROUP (Cont.)

בייישובצורת משק תראש

Type of localityHousehold head:מוה

משקי כל
הבית

בית משקי
העבודה לכווו שייךשייך לאיהודיםאינו

AllInתקופהמוצר labour forceלכוחThereof:
Nonהעבודהכפריתעירונית. CommodityPeriod
holdsUrbanRuralעצמאיNot inJewish

Selflabourhouseשביו
Employeeemployedforceholds

המשפחות מכלל ofאחוז a 11 familiesPercentage o ut

Telephone 1969טלפון
1970

31.0
34.8

33.9
37.0

10.7
14.2

34.3 32.3
40.7 35.1

20.9
26.4

(3.4)
(3.4)

197448.050.622.758.3 47.838.67.0

197753.655.429.759.5 54.446.27.4

איור 6.4(4.4)19704.64.6מזגן 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 12.4(4.9)

GramophoneI96013.915.46.513.9 15.3(4.4)

196522.223.413.5Thb 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 196924.826.613.727.0מצלמה 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)
W7426.126.719.735.3 28.68.111.5

197727.427.525.538.4 30.78.09.8

מסחרית 19682.42.24.27.6מכוניה 1.21.7

Commercial19705.04.7(7.9)15.0 3.0(3.0)

vehicle19745.35.26.7165 3.41.0(4.2)

19774.84.410.615.9 3.17.1

qibbuzimיח and institutions.Excluding
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ושכר עבודה י"ב. פרק

נכללו זו בקבוצה הקובע. בשבוע מועסקים" "בלתי
לעבודה, מסוגלים בלתי , תלמידים בית, עקרות
עבדו שלא וכר, מרנטה מפנסיה, החיים אנשים
בקבוצה נכללו כן הקובע. בשבוע אחת שעה אפילו

סדיר. בשירות חיילים וו
בשבת המסתיים השבוע הוא הקובע השבוע

למשפחה. הפוקד בוא שלפני
או המפעל משתייך שאליו ענף הוא כלכלי ענף
הקובע. בשבוע המועסק בו שעבד המוסד,
פעילותם. לענף בהתאם סווגו בקיבוצים המועסקים
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
או בשכר אחרים המעסיקים אנשים : מעבידים
המעסיק בעסק שותף או כלשהי, אחרת בתמורה
עובדים המעסיק חקלאי משק בעל כולל אחרים,

שכר. תמורת
במשקם או בעסק העובדים אנשים : עצמאיים

בשכר. אחרים מעסיקים ואינם הם
בקואופרטיבים חברים קואופרטיבים: חברי
כרווחים, המשתתפים שיתופיות באגודות או

שיתופי. כמושב חברים כולל
ללא בקיבוצים שעבדו אנשים : קיבוצים חברי
לחברות, מועמדים קיבוצים, חברי כולל: שכר,
וקבוצות בקיבוצים הגרים חברים קרובי

הכשרה.
15 שעבדו אנשים : תשלום ללא משפחה בני
בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות

שכר. ללא משפחותיהם,

מקורות
הלשכה ידי על מבוצעים אדם כוח סקרי
עד 1954 בשנים .1954 מאז לסטטיסטיקה המרכזית
נערכו 1957 בשנת אחתלשנה. הסקרים נערכו 1956
סקרים ארבעה נערכים 1958 בשנת והחל סקרים שני
מאפשרת שנה מדי סקרים ארבעה עריכת שנה. בכל
כוח ושל התעסוקה של ממוצעת שנתית רמה חישוב
על מה מושג קבלת ומאפשרת במדינה האדם

השנה. במשך העונתיות
רב פירוט וכן הסקרים של מפורטות תוצאות
בפרסומי למצוא אפשר והסברים הגדרות של יותר

הסקרים.

אדם כוח סקרי

הגדרות

מגיל האנשים, כל הוא האזרחי העבודה כוח
"בלתי או "מועסקים" שהיו ומעלה, שנה 14
ההגדרות לפי הקובע" ב"שבוע מועסקים"

להלן. המפורטות
אחת שעה לפחות שעבדו אנשים הם מועסקים א.
שכר, תמורת כלשהי בעבודה הקובע בשבוע
בקיבוצים העובדים כל אחרת; תמורה או רווח
כני אחרים); בענפים ובין בשירותים (בין
תשלום ללא שעבדו במוסדות ואנשים משפחה
זמנית שנעדרו אנשים בשבוע; ויותר שעות 15
אחרת. עבודה חיפשו ולא הרגילה מעבודתם

קבוצות משלוש מורכבת "המועסקים" קבוצת
משנה:

35 שעבדו עובדים הם מלאה עבודה עבדו .1

השעות מניין הקובע. בשבוע יותר או שעות
בקשר בהן עסוק היה שהעובד השעות את כולל
או עם נוספות שעות כולל לעסקו, או לעבודתו
שעות (כגון: המחנה ושעות תשלום בלי
וכו') סבל של מונית, בעל של לעבודה ההמתנה
הקשורות עבודה שעות שהן ההכנה, ושעות
העבודה במקום מבוצעות אינן אפילו בעבודה,
וכד'). חזרות שיעורים, והכנת בדיקת (כגון:

מ1 שעבדו עובדים הם חלקית עבודה עבדו .2

הקובע. בשבוע שעות 34 עד
עובדים הם הרגילה מעבודתם זמנית נעדרו .3
הקובע השבוע כל במשך מעבודתם שנעדרו
מזג שביתה, מילואים, חופשה, מחלה, לרגל
30 (עד זמנית עבודה הפסקת או מתאים לא אויר

אחרת. סיבה או יום),
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 וכו'. בכתב או אישית פניה ע"י או
עבודה חיפשו וגם מעבודתם זמנית שנעדרו

מועסקים. כבלתי נחשבים אחרת,
תתקבוצות: משתי מורכבת זו קבוצה

האחרונים החודשים כ12 שעבדו אלה 
בארץ.

האחרונים החודשים ב12 עבדו שלא אלה 
בארץ.

האנשים הם האזרחי העבודה בכוח אינם
או "מועסקים" היו שלא ומעלה), שנה 14 (מגיל
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דגימה טעויות של במונחים נמדד זה תחום של
הנדרשת. הביטחון ברמת ומותנה '(ajf)

המפקדי" שה"ערך לומר ניתן 6796 של בביטחון
959'0 של כביטחון (jC a 1*;x+a*) בתחום נמצא
2 ;^ק בתחום נמצא המפקדי" ש"הערך לומר ניתן

טעות נפש, 10,000 של האומדן בעבור לדוגמה:
בביטחון לומר אפשר .630 הינה המקורבת הדגימה
בין יימצא במפקד מתקבל שהיה הערך כי 9590 של

ל11,260. 8,740
דגימה טעויות אומדני של מצומצם לוח להלן

.(1976 (לממוצע מעוגלים מוחלטים למספרים

?X
הדגימההאומדן טעות

1,000200
2,000280
3,000350
5,006440
8,000560
10,000630
20,000890
30,0001,090
50,0001,390
80,0001,750
100,0001,950

לאומדנים סמך רווחי לחשב אפשר הלוח בעזרת
ערכי בעבור לעיל. כמוסבר בלוחות המופיעים

הדגימה. טעות את למצע יש ביניים
ומתת המשתנה מסוג מושפעות הדגימה טעויות
תקף זה לוח בעבורו. חושב שהאומדן האוכלוסייה
(מעל גדולות תתאוכלוסיות בעבור לאומדנים
תת בעבור לאומדנים זה בלוח שימוש למיליון).
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
טעויות היו וכר, המדגם בגודל שוני עקב
מאותה מאשר שונות 1974 שלפני כשנים הדגימה

ואילך. שנה
מ גבוהות יחסיות דגימה טעויות בעלי אומדנים

בסוגריים. סומנו 0'ל20

הנחקרים הנושאים
תעסוקה על שאלות כוללים הסקרים שאלוני
היד, משלח הכלכלי. הענף מבחינת ואבטלה,

בשני משתמשים המדגם להוצאת המסגרת.
מסגרות ו(ב< יישובים מסגרת (א) מסגרות; סוגי
"רשימת לפי היא היישובים מסגרת יישובים. בתוך
בערים, וסמליהם". אוכלוסייתם היישובים
ובכפרים מקומיות במועצת עירוניים, ביישובים
בשומת שחויבו הדירות רשימת הן המסגרות גדולים
המסגרות קטנים ובכפרים במושבים כללית. ארנונה
ובמוסדות בקיבוצים הבית. משקי רשימת הן
ומעלה, שנה 14 בגיל האנשים רשימת הן המסגרות

בקביעות. שם הגרים
ראשון בשלב שלבים. כשני מוצא המדגם
דירה בכל דירות.  שני ובשלב יישובים דוגמים
בה הגרים הבית, משקי כל נפקדים במדגם הנכללת
שנה רבעי בשנל פקידה פעמים:. 4 בקביעות,
פקידה ושוב נוספים רבעים לשני הפסקה עוקבים,

עוקבים. רבעים בשני
והמסגרות הדגימה שיטת על יותר מפורט הסבר
.611 מס' מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות,

מקיף שנתיים הרבע האדם כוח מסקרי אחד כל
בתוך שנמצאות במדינה מהמשפחות כ10,000
השוהים התושבים כולל הגיאוגרפיים, גבולותיה
תיירים כולל ואינו הסקר בעת משנה פחות בחו"ל
אוכלוסייה הגדרת גם (ראה ארעיים. ותושבים
לכל שנבחרו המשפחות ב'). לפרק במבוא קבועה
הלשכה מטעם פוקדים ע''י בבתיהן רואיינו סקר
המבוגרים כל עבודת לגבי לסטטיסטיקה המרכזית
ה''שבוע שהוא הקודם בשבוע משפחה אותה של
שבוע בכל ברציפות נערכת הפקידה הקובע";

הסקר. חודשי שלושת כל במשך

העיבוד שיטות
הנתונים מנופחים הנהוגה, השקלול שיטת לפי
צורת גיל, קבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים
ע"י: נעשה הניפוח אוכלוסייה. וקבוצת מין יישוב,
קבוצת שכבה: המתקבלי0בכל המקרים ספירת .1

אוכלוסייה. וקבוצת מין יישוב, צורת גיל,
חלוקת ע"י מתקבל מקרה כל של משקלו .2
המקרים במספר שכבה לכל הדמוגרפי האומדן

שכבה. באותה במדגם
את משפרת יחס'' "אומדן של זו שיטה
בלוחות המופיעים השנתיים הנתונים האומדנים.
שהתקבלו האומדנים של אריתמטיים ממוצעים הם

שנתיים. הרבע מהסקרים
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
גודלו בסקר. שהתקבל (*) האומדן סביב ברסמך)
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המוצגים הנתונים
בצורת ברובם מובאים י"ב/25 בלוח הנתונים
השכר של היחסיות את להשוות הבאים מדדים
היד ובמשלחי המשק בענפי שכירים בין לשעה
לשעה הכנסה של המוחלטים הנתונים השונים.

העירוניים. השכירים כלל עבור רק הובאו
י"ב/25, לוח מתייחס שאליה האוכלוסייה,
עירוניים, וביישובים בערים מועסקים מקיפה
ב12 ומשכורת משכר הכנסה להם שהיחה
שלפני בחודש שנסתיימו האחרונים החודשים

הפוקד. ביקור
המדגם וצורת הנתונים איסוף שיטת של פירוט
"רמת  י"א לפרק במבוא מופיע הכנסות סקרי של

חיים".
עם ההכנסות סקרי נתוני שולבו עיבודים, לצורך
על שנתקבלו והכלכליות הדמוגרפיות התכונות

אדם. כוח כסקר מועסקים אותם
מזו שונה זה בפרק י"ב/25 בלוח העיבוד יחידת
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 ומשכורת משכר ברוטו הכנסה
מלוות למסים, כלשהם ניכרים לפני כספית כהכנסה
הנחקר הועסק שבהם העבודה מקומות מכל וכד',
הפוקד. ביקור שלפני החודשים ב12 כשכיר
כגון: הכספיות התוספות כל את כוללת ההכנסה
נוספות, שעות עבור תשלום ,"13 חודש "משכורת

ועוד. פרמיות

האומדנים חישוב שיטת
התקבלו באוכלוסייה השכירים כלל על אומדנים
(משקל), ניפוח במקדם הסקר נתוני הכפלת ע"י
קבוצת לפי האוכלוסייה כל כין כמנה, שחושב
מספר לבין יישוב וצורת גיל מין, אוכלוסייה,
מתוך תכונות אותן לפי ואחרים) (שכירים הנחקרים
את בחשבון מביא זה ניפוח מקדם הכנסות. סקר
זה נפל אדם. כוח לסקר הכנסות סקר בין הנפל

מ: מורכב
הכנסותיהם על נחקרו שלא מקרים אותם כל א.
סירוב או הפוקד ביקור בעת היעדרות בשל

השאלון; על להשיב
חסרים, היו שבהם (שאלונים) מקרים אותם כל ב.
על או הכנסה על כלשהם פרטים ידועים בלתי או

. עבודה. תשומת
כ0י109 הוא הנ"ל מהסיבות הנפל היקף

מהנפשות.

דמוגרפיות תכונות מספר ועל וכד' בעבודה המעמד
ראה  הכנסות (לגבי האוכלוסייה של וחברתיות

המשך).
כוח על הרגילות לשאלות נוספו שונים בסקרים
החברתי בשטח מיוחדים נושאים על שאלות האדם

והכלכלי.
בגני ביקור על הסקרים היא לכך דוגמא

שכיר. משרות ומספר עברינות נפגעי ילדים,

978ו בשאלון שינויים
1978 שנת כל במשך נחקרו 1978 בינואר החל

אדם: כוח בסקר שאלונים שני
וחדש, כה עד שנחקר השוטף שאלון שהוא ישן,
השינויים הישן. השאלון של והעמקה הרחבה שהוא

היו: העיקריים
העבודה כמות בנושא החקירה הורחבה א.

שבועיות); עבודה (שעות השבועית
מועסקים; הבלתי בנושא החקירה הורחבה ב.

(מספר השנתית העבודה כמות על חדש מידע ג.
שבועות).

שנתית או שבועית  חלקית לעבודה סיבות ד.
האחרון. הספר בית סוג על חדש מידע ה.

מתייחסים הצעיר" הילד "וגיל הילדים" "מספר ו.
הנשים לילדי רק ולא הבית במשק הילדים לכל

כבעבר. הבית, במשק הגרות
המדגם חולק המשכיות, סדרות לאפשר מנת על
אחד כשבכל בגודלם, שוים מייצגים מדגמים" לשני
תוצאות של בדיקות לאחר אחר. שאלון הופעל מהם
כולל אומדן לערוך הוחלט ב1978 הסקרים ארבעת
לא בשאלון השינוים שלגביהם המשתנים כל של
הנושאים: את להוציא התוצאות, על השפיעו
המועסקים וחלוקת בשבוע העבודה שעות ממוצע
שבהם הקובע, בשבוע וחלקית מלא לעובדים
השאלונים. שבין מהשוני הנובעים הבדלים נמצאו
בין אלה בנושאים הנתונים את להשוות כדי
לפי באומדן להשתמש יש קודמות, לשנים 1978
לצורכי העבודה שעות הכל סך הישן. השאלון
שעות ממוצע מהכפלת יתקבל לאחור השוואה
של הכולל באומדן הישן בשאלון בשבוע עבודה

המועסקים. מספר

הכנסות סקרי מתוך ומשכורת שכר
מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות, בסקרי
על נתונים התקבלו אדם, כוח סקרי במסגרת 1965
14 מגיל מועסקים וממשכורתשל משכר הכנסות

ומעלה. שנה
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ספר בתי תלמידי במפעליהם, העובדים מעבידים
בית. ועוזרות מקצועיים
ואומדן חישוב שיטות

המדגם ;1961 משנת ומתפרסמת נערכת הסידרה
והבסיס ב1965 הוחלף עליו מתבססים שהנתונים
שוב הוחלף המדגם ;100=1965 ינואר היה
החל .100.0=1968 ממוצע היה והבסיס ב1968,
חדש מפעלים מדגם על הסידרה מבוססת ב979ו

.100=1978 הוא כשהבסיס ב1978, שהוצא
כרטסת שימשה לדגימה כמסגרת המסגרת.
כשהיא לאומי לביטוח המוסד של המעבידים
על הושלמה זו כרטסת .1978 אוגוסט עד מעודכנת
בלשכה הקיימים ממדגמים נוספים מפעלים ידי

אחרים. וממקורות לסטטיסטיקה המרכזית
כ6,000 כולל הנוכחי המדגם המדגם.
השכיר משרות כל מסך כ0י759 הכוללים מפעלים,

כאוכלוסייה.
לשכבות חולקה האוכלוסייה הדגימה. שיטת
וגודל כלכלי ענף סמך על אופיינה שכבה כל דגימה.
הסתברות היתה בענף, גודל קבוצת בכל המפעל.

אחרת. בחירה
הוא "ודאי" (מפעל בודאות נדגמו ענף בכל
המעסיקים מפעלים בלבד) עצמו את המייצג מפעל
נדגמו מסוימים ובענפים יותר או שכירים 50

יותר. קטנים מפעלים בודאות
שהפסיקו מפעלים גריעת ידי על מעודכן המדגם
שנפתחו. חדשים מפעלים של מדגם ותוספת לפעול
נחקר החדש המדגם החדש. הבסיס חישוב
על .1978 באוקטוכרדצמבר הישן למדגם במקביל
המדגם למדדי הבסיס חושב זו חקירה תקופת סמך

כלהלן: החדש
החדש הבסיס ע"ס X11א 1978
 * 1978 ממוצע
הישן הבסיס ע"ס xxii 1978

אין שנערכו, והשינויים המדגמים החלפת עקב
החדש המדגם לפי המתפרסמים בנתונים לראות
לצרכים אולם ,1968 מדגם לנתוני ישיר המשך
שרשור ע''י השנים בין להשוות אפשר מעשיים
המדדים הכפלת ידי על אפשרי השרשור המדדים.
ל1978 והמתייחס המקביל במדד ואילך מ1979

ב00ו. וחלוקתו
ראה זו סטטיסטית סידרה על מפורטים הסברים

.'559 מס' בפרסום

מקורות
של והתעסוקה השכר על הסטטיסטיקה
עם פעולה בשיתוף נעשית השכירים העובדים
עיבוד על מבוססת הסידרה לאומי. לביטוח המוסד

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
לאומי לביטוח למוסד

הגדרות
שכיר המעסיק "מפעל" היא החקירה יחידת
של מחלקה גם מוגדרת כ"מפעל" 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)
להיות עשוי אחד שכיר חודש. כל לאומי לביטוח
עובד הוא (אם מעבידים מספר של בטפסים רשום
לכן אחד), עבודה ממקום ביותר חודש, באותו
שהיו משרות מספר של למעשה, היא, המדידה
שכר שולם ואשר כחודש אחד יום לפחות מאוישות
מיהודה, בישראל עובדים כלולים כן כמו עבורן.
משכורתם המקבלים עזה, ורצועת שומרון
התעסוקה שירות של התשלומים מינהל באמצעות
לעובדים ישירות שכר לתת רשאים אינם (המעבידים
ממינהל מתקבל עליהם מרוכז דר'ח אלה).
על נעשית לענפים הקצאה חודש; כל התשלומים
התשלומים ממינהל המתקבל מידע סמך
פרק (ראה בשטחים משפחות בסקר ומהתפלגויות

כ"ז).
במס החייב השכר : לחודש ברוטו השכר סך
לעובד שמשלמים התשלומים כל כלומר, הכנסה,
כולל לאומי), וביטוח הכנסה מס ניכוי (לפני בחודש
שעות ומקדמות, קודמות תקופות עבור הפרשים
או רכב אחזקת עכור תשלומים פרמיות, נוספות,
על ריבית הפרשי טלפון, רכב, עבור שכר זקיפת
שעות עבור תשלומים תורנויות, כוננויות, הלוואות,
קצובת למיניהם, גמולים מיוחדים, ותפקידים קיץ
תוספת נסיעה, קצובת מקצועית, ספרות הבראה,

.13 חודש ומשכורת משפחה
והוצאות נוספות עבודה הוצאות כלולות לא

העובד. עבור משלם שהמעביד סוציאליות
מחולק השכר סך : למשרתשכיר ממוצע שכר
הנ"ל שכיר משרות מהגדרת השכיר. משרות למספר
מן נמוך שכיר למשרת הממוצע השכר כי נובע,

לשכיר. הממוצע השכר
המפעלים כל את כוללת הנחקרת האוכלוסיה
חברי נכללים כן, כמו לפחות; אחר שכיר המעסיקים
מערכת של האזרחיים העובדים קואופרטיבים,
עזה. ורצועת שומרון מיהודה, ועובדים הביטחון
העובדים קיבוצים חברי כוללת אינה האוכלוסייה
משקיהם, שבבעלות במפעלים או במשקיהם

1970 וו. מסי לישראל". הסטטיסטי לירחון "מוסף ואה ו
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בית. ועוזרות ימאים אקדמאים, לסטודנטים,
(17 עד 14 (גיל לנוער העבודה לשכות על הנתונים

בנפרד, ניתנים
מזרח נתוני נכללים 1967 באוקטובר החל

ירושלים.
אבטלה, ביטוח חוק הופעל 1973 בינואר
התעסוקה. בשירות הרישום נוהלי השתנו וכתוצאה
של הסדרות על בעיקר, השפיעו, החדשים הנהלים
דורשי התפלגות ועל מובטלים של יומי ממוצע
שאין העבודה, לדורשי אבטלה. ימי לפי העבודה
או אחד אבטלה יום עתה נרשם עבודה, מקום להם
של היומי הממוצע עלה זה מרישום וכתוצאה יותר,

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
"י ע זמנית עבודה הפסקת והשבתות: שביתות
עבודה סכסוך עקב מעביד) (או עובדים קבוצת

מעבידים.  עובדים ליחסי הקשור
המשתתפים מספר ומושבתים: שובתים
יותר השובת מושבת או שובת כאשר בשביתה,

ששבת. הפעמים כמספר נספר אחת מפעם
לא שבהם העבודה ימי שאבדו: עבודה ימי
בשביתה; ישירות המעורבים העובדים עבדו
שלם עבודה מיום פחות של שביתה של במקרה
העבודה שעות סך מתוך שאבדו העבודה ימי חושבו

ב8. וחולקו לאיבוד שהלכו
שביתות השביתות מכלל הוצאו ב1972 החל

עבודה. ימי מ10 פחות בהם שאבדו
למהלך זמנית הפרעה (סנקציות): עיצומים
הקשור עבודה סכסוך עקב העבודה של התקין

ומעבידים. עובדים ליחסי
הנוקטים מספר : בעיצומים משתתפים מספר
מפעם יותר בעיצומים שנקט אדם כאשר בעיצומים

בעיצומים. שנקט הפעמים כמספר נספר אחת
נ החל (סנקציות). עיצומים על מידע איסוף

.1972

מקורות
שמועצות דוחות על הנתונים התבססו 1965 עד
הפועל הועד של המחקר למחלקת העבירו הפועלים
עקב עבודה להפסקות והתייחסו ההסתדרות של
למעבידים. עוברים בין במישרין עבודה סכסוכי

עצמם המפעלים מן הנתונים נאספו מ1966

טופס גבי על המעבידים מדיווחי מדגם של חודשי .
שכר. ועל עובדים על לאומי לביטוח למוסד 102
כאופן אלה נתונים מעביר לאומי לביטוח המוסד

לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה שוטף

רשומה אבטלה
הגדרות

ללשכת פנה אשר אדם כל נחשב עבודה כדורש
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
האפשריים העבודה ימי במספר החודש במשך

חודש. באותו
בחודש הממוצעים האבטלה ימי מספר
של הכולל מספר חלוקת ידי על מחושב למובטל
המובטלים במספר החודש במשך האבטלה ימי

חודש. באותו הרשומים
נרשמו אשר האנשים מוגדרים כרשומים
לשם בשנה אחת פעם לפחות העבודה כלשכת

עבודה. קבלת
למקום עובד שליחת פירושה לעבודה הפנייה
הזמנת סמך על שליחה, מכתב באמצעות עבודה

מעסיק.
לצורך מעסיקים של פנייה לעבודה: הזמנות

לעבודה. פועלים הפניית
במשך שנתקבלו הזמנות סופקו: שלא הזמנות
התעסוקה שירות ע"י מולאו לא ואשר החודש

החודש. באותו

מקורות
ב949ו החל רשומה, אבטלה על הנתונים
בלשכות עבודה דורשי של רישום על מבוססים
ובלשכות העבודה" ל"מרכז מסונפות שהיו העבודה
1954 בינואר החל המיעוטים. ביישובי העבודה
בלשכות לאיהודים של הרישום גם בנתונים נכלל
העבודה. משרד של הישיר בפיקוחו שהיו העבודה
את העבודה לשכות רשמו לא ב1959, החל
למעשה עבדו אשר ביום) שעות (חמש המוגבלים
במספר נכללו ,1961 בשנת החל בשבוע. ימים 5 רק
ולא ללשכה שפנו עבודה דורשי גם העבודה דורשי

אבטלה. להם נרשמה
לרשות העבודה לשכות היו 1959 באפריל
משרד שליד התעסוקה לשירות הכפופה ממשלתית,
אינם מבוגרים, עבודה דורשי על הנתונים העבודה.
המיועדות העבודה בלשכות רישום כוללים
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היוקר2 תוספת
י"ב/36) (לוח

חושבו ,1975 ינואר  1957 יולי בתקופת
היסוד", ל"שכר ביחס היוקר תוספת שיעורי

.1956 בסוף העובד שהשתכר כשכר שהוגדר
פי על היוקר תוספת מחושבת 1975 ביולי החל
"הועדה להמלצות בהתאם  חדשה נוסחה
תוספת שיעורי היוקר". תוספת הסדר לבדיקות
של הכולל לשכר ביחס תקופה בכל מחושבים היוקר

היסוד"). ל"שכר ביחס (ולא תקופה אותה

נתונים ההשבתות. או השביתות התקיימו שבהם
החסרים הנתונים השביתות. לנתוני הבסיס היו אלה
כלכלי למחקר המכק נתוני "י ע הושלמו שביתות על
נעשה הנתונים פרסום ההסתדרות: של וחברתי
שביתות על הנתונים ב1971 החל במשותף.
עבודה ליחסי המחלקה ע"י נאספים והשבתות
המכון עם כשיתוף והרווחה. העבודה במשרד
בייעוץ ההסתדרות של וחברתי כלכלי למחקר

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

נבחרים פרסומים
1961 מפקד פרסומי

40 ,37 ,27 .24 .21 .18 .9 מסי

1972 מפקד פרסומי
7

2

בי משלב ארעיים נתונים  והשכלה עבודה כוח דיור.

משלב נתונים עיקריות תכונות  אי חלק העבודה כוח
המפקד של ב'

יד ומשלח כלכלי ענף  ב' חלק העבודה כוח

מגורים ומקום עבודה מקום  גי חלק העבודה כוח
14

16

מיוחדים פרסומים

1967 עד 1965 והשבתות שביתות 257

1974 בתעסוקה ניידות סקר 544

המוסד מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה 559
1972 1976 לאומי לביטוח

1977 והקהילתיים הציבוריים בשירותים אדם כוח 605

1977 אדם כוח סקרי 611

.299  298 עמי 1973  24 בשנתון ניתנים 15.7.1957 עד מקסימלית יוקר תוספת וסכומי היוקר תוספת על הסבר 2
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העבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 14 בגיל האוכלוסייה  י"ב/ו. לוח
ומין האזרחי

האזרחכוח יהעבודה

Employedמועסקים persons
בכוחהאוכלוסייה אינם

ומעלה 14 האזרחיבגיל העבודה
Population agedNot in civilianהכל זמניתסך נעדרו

14 and overlabour forceTotalהכל עבודהסך עבודהעבדו מעבודתםעבדו
TotalחלקיתמלאהTemporarily

Worked fullWorkedabsent from
timeparttimework

אלפים

הכל סך
XI 1955.178.5547.3585.7 631.2457.224.8 103.7

1960.391.9656.1701.8 735.8537.639.6 124.6
1961.448.3674.0746. S 774.3570.741.0 134.8
1962.513.6695.27*7.9 818.4604.350.7 132.9
1963.591.4748.1813.2 843.1629.143.5 140.6
'1963.592.4752.9809.0 839.5628.543.5 137.0
1964.655.6772.0854. / 883.6674.842.3 137.0
1965.727.4815.0879.2 912.4684.650.5 144.1
1966.785.1836.7878.2 948.4679.550.1 148.6

4 1966.793.5850.1873.9 943.4676.349.9 147.7
5 1967.838.7911.8830. 7 926.9588.861.1 180.8
'1968.928.1958.2910.9 969.9692.849.9 168.2
1969.977.8987.7945.8 990.1740.151.2 154.5
1970.030.9 2.032.3963.2 1,001.4750.155.8 157.3
1971.064.4 2,097.2997./ 1,032.8767.260.6 169.3
1972.092.9 2,169.4,076.51.047.4812.461.8 173.2
1973.129.4 2,247.3,117.91.088.4772.0119.2 197.2

'1973.147.5 2.271.6,124.11.094.4776.2119.9 198.3
1974,208.2 2.339.2,131.01.096.7789.0108.1 199.6
1975,238.5 2.356.2,147.71.112.6806.094.1 212.5
1976,262.4 2.431.7,169.31.126.8806.195.5 224.8
1977,275.9 2.482.5,206.61.159.2795.6105.8 257.8

a א S1978.274.1 2.531.8,257.71.213.0814.2117.0 281.8
b 272.7.ב 2,530.01,257.31.210.7831.3114.7 264.7
c 276.1,ג 2.530.91,254.81.212.4796.2118.1 298.1

1979.318.1 2,595.51,277.41.240.6836.9110.3 293.4
גברים

XI 1955118.1 594.4443.0 476.3366.519.4 57.1
I960153.5 700.2521.9 546.7429.427.9 64.6
1961153.3 728.8556.0 575.5455.528.2 72.3
1962162.0 760.5578.5 598.5480.131.7 66.7
1963184.1 801.2597.9 617.1496.929.3 71.7

3 1963184.7 802.3598.0 617.6497.929.7 70.4
1964189.1 831.9623.0 642.8527.929.4 65.7
1965207.2 866.6637.3 659.4532.434.4 70.5
1966219.0 895.2626.5 676.2522.532.9 71.1

11 1966227.2 899.3623.2 672.1520.032.6 70.6
5 1967257.4 922.2598.0 664.8461.546.2 90.3
'1968271.3 963.9655.0 692.6540.434.8 79.8
1969292.6 989.2670.4 696.6573.631.3 65.5
1970313.3 1,016.9679.* 703.6577.835.2 66.8
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TABLE XII/1.  POPULATION AGED 14 AND OVER', BY CIVILIAN LABOUR FORCE

CHARACTERISTICS AND SEX

הבלתי אחוז
מכוח מועסקים
האזרחי העבודה

Percent
unemployed
of civilian
labour force

העובדים nnx
חלקית בעבודה
העבודה מכוח

האזרחי
Percent part

time workers of
civilian labour

force

העבודה כוח אחוז
האזרחי

מהאוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force
of total

population
aged14 +

Civilian labour force

Unemployed2 מועסקים2 בלתי

ב12 בישראל עבדו לא
האחרונים החודשים
Did not work in
Israel during last

12 months

Thousands

ב2ו בישראל עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel

during last
12 months

הכל סך
Total

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

165
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
36.818.9 17.949.223.02.9

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
19.615.6(4.0)77.011.43.2
19.816.0(3.8)77.310.23.1

22.118.6(3.5)76.110.73.4
49.740.88.975.510.57.3
48.937.611.374.710.57.3
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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העבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 14 בגיל האוכלוסייה  י"ב/ו. לוח
(המשך) ומין האזרחי
האזרחיכוח m'nvr

בכוחהאוכלוסייה אינם
personsEmployedמועסקים

ומעלה 14 האזרחיבגיל זמניתהעבודה נעדרו
Population agedNot in civilianהכל עבודהסך עבודהעבדו מעבודתםעבדו

14 and overlabour forceTotalהכל Temporarilyחלקיתמלאהסך
TotalWorked fullWorkedabsent from

timeparttimework

אלפים

(המשך)גברים
1971,046.8326.6720.2697.7588.569.939.3
1972,082.0340.4741.6724.4615.669.639.2
1973,119.5354.9764.6746.4574.881.490.2

'1973,127.2362.1765.1746.8575.281.390.3
1974,159.3397.0762.3744.1584.980.179.1
1975,182.3415.3767.0748.2601.584.961.8
1976,203.5426.4777.1753.1601.990.061.2
1977,226.9431.1795.8769.6592.2111.565.9

a א 81978,250.7437.5813.2789.8599.4118.372.1
b 249.9441.4808.5785.4609.4106.269.8,ב
c 251.0435.0816.0792.3589.0129.673.7,ג

19791,281.7
d י ש 3

462.7819.0799.4616.8116.666.0

1955584.1429.2154.9142.790.746.65.4
1960691.7502.6189.1179.9108.260.011.7
1961719.5520.7198.8190.5115.262.512.8
1962753.1533.2219.9209.4124.266.219.0
1963790.0564.0226.0215.3132.268.914.2

5 1963790.1568.2221.9211.0130.666.613.8
1964823.7582.9240.8231.1146.971.312.9
1965860.8607.8253.0241.9152.273.616.1
1966889.9617.7272.2251.7157.077.517.2
'1966894.2622.9271.3250.7156.377.117.3
5 1967916.5654.4262.1232.7127.390.514.9
'1968964.2686.9277.3255.9152.488.415.1
1969988.6695.1293.5275.4166.589.019.9
19701,015.4717.6297.8283.4172.390.520.6
19711,050.4737.8312.6299.4178.799.421.3
19721,087.4752.5334.9323.0196.8103.622.6
19731,127.8774.5353.3342.0197.2115.829.0

'1973,144.6785.6359.0347.5201.1117.029.4
19741,179.8811.1368.7352.7204.1119.728.9
19751,204.0823.2380.8364.1204.4127.532.2
19761,228.2835.9392.3373.9204.2134.934.8
19771,256.0844.9411.1389.9203.5146.440.0

a 8I9781,280.6836.2444.4422.9214.7163.444.8א
b 1,280.3831.3449.0425.4221.9158.744.8ב

1,279.9840.9439.0420.2207.1168.644.5
19791,313.9855.3458.6441.4220.2177.044.2

בעבר עבדו ו"לא בישראל" בעבר "עבדו לפי 1966 סוף עד סווגו 2 ארעיים. ותושבים בכוח עולים כולל לא 1973 עי 1

שתי לפי הנתונים מוצגים השוואה, לאפשר כדי הסקר; מדגם של השקלול שיטת שופרה ב1963 3 בישראל.
שתי לפי הנתונים מוצגים השוואה לאפשר כדי הסקר; בתוך צבא אנשי יוצגו שלפיה השיטה שונתה ב1966 4 השיטות.
שונה ב1967 5 ומין כלכלה ענפי לפי המועסקים ולגבי מין לפי האזרחי העבודה כוח תכונות לגבי חוזר עיבוד נעשה השיטות.
כלל בדרך שעבדו השעות מספר לפי לא חלקית" ו"עבודה מלאה" ל"עבודה המועסקים של החלוקה נעשית זו בשנה החל ר. הסק שאלון
ירושלים מזרח את כוללים הנתונים ב968ו החל 6 .(273 מיוחד פרסום ראה יתר (פירוט שעבר" "בשבוע אלא בשבוע
הנתונים 7 .(305 מיוחד פרסום (ראה הכנה" "שעות הוספת לאחר היא "חלקית" או "מלאה" לעבודה המועסקים של והחלוקה
לפי ניתנים האומדנים 8 מבוא). (ראה 1972 והדיור האוכלוסין מפקד תוצאות פי על מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים

במבוא. הסבר ראה זה, בסדר חדש. שאלק (ג), ושל ישן שאלון (ב) של נפרד עיבוד ולפי כולל, עיבוד (א)
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TABLE XII/1.  POPULATION AGED 14 AND OVER1 BY CIVILIAN LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND SEX (Cont.(

הבלתי nnK
מכוח מועסקים
האזרחי העבודה

Percent
unemployed
of civilian
labour force

העובדים אחוז
חלקית בעבודה
העבודה מכוח

האזרחי
Percent part

time workers of
civilian labour

force

העבודה כוח nnx
האזרחי

מהאוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force
of total

population
aged14+

Civilian labour force
Unemployed2 מועסקים2 בלתי

ב12 בישראל עבדו לא
האחרונים החודשים
Did not work in
Israel during last

12 months

ב2ו בישראל עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel

during last
12 months

הכל סך
Total

Thousands

Males (cont.)
22.513.19.468.89.73.1

17.29.97.368.59.42.3

18.211.07.268.310.62.4

18.310.87.567.910.62.4

IS. 210.08.265.810.52.4

IS. 810.28.664.911.12.5

24.015.09.064.611.63.1

26.214.711.564.914.03.3

23.412.910.565.01452.9

23.112.410.764.713.12.9

23.713.210.565.215.92.9

19.612.47.263.914.22.4
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

20.612.68.030.328.47.6

29.414.015.428.634.511.2

21.49.112.328.831.97.7

18.17.310.829.730.46.2
14.45.78.729.330.44.8
13.25.97.329.831.84.2
11.95.46.530.830.93.6
11.35.36.031.332.83.2

11.55.36.231.432.63.2
16.06.49.631.332.54.3

16.76.510.231.633.54.5

18.47.311.131.934.44.7

21.27.413.832.735.65.2

21.58.513.034.736.84.8
23.68.515.135.135.35.3
18.88.310.534.338.44.3
17.26.510.734.938.63.8

  .... ("...,.", ■■!!■■■i^iumo unu nmp^m! j 1 cj/vlj/u. 2 Up to the end of 1966, classified by "worked
previously in Israel" and "did not work previously in Israel". 3 In 1963, the weighting 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
represented in lhe survey was improved; for comparison. data are presented by both methods. New processings were made for
labour force characteristics by sex and for employed persons by economic branch and sex. 5 The surveyquestionnaire wa£
alterd in 1967: the breakdownof employed persons to fulltime andparttime workerswasmade not by the numberofhours the;
generally worked during that week but in the "previous week" (see details in Special Series No. 273) 6 As of 1968, dalj
include East Jerusalem, and the breakdown of employed persons into fulltime or parttime work is made after adding
"preparation hours" (See Special Series No. 305). 7 Based on corrected population estimates according to resultsof 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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לפי האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 4ו בגיל י"ב/2.אוכלוסייה לוח
אוכלוסייה וקבוצת מין מגורים, יישוב צורת

1979

העבודהאלפים כוח האוכלוסי90 תא.מכל בכל יה
Thousandsגיללפ קבוצת י

וקבוצת מין מגורים. יישוב העבודהאוכלוסייהצורת כוח
1אוכלוסייה 4 + הכלהאזרחיבגיל סך

PopulalionCivilianTotal14171824
aged14 +labour force

כולל 2,595.51,277.449.213.140.6סך 260.0122.447.17.438.2ירושלים יפו אביב 264.5125.447.412.039.4תל 179.589.449.810.738.9חיפה עירוניים ויישובים אחרות 1.569.0763.948.711.340.0ערים I.Iותיקים 13.6552.449.611.441.0 38.0ווו455.4211.546.4חדשים יהודים עירוניים ויישובים אחרות 1.430.7708.949.510.638.6ערים 96.652.254.012.942.9מושבים 76.263.983.968.557.9קיבוצים הכל1 סך אחרים כפריים 149.860.540.418.342.9יישובים יהודים 40.519.949.127.833.0מזה:

הכל 5.540.1./1.281.7819.063.9גבריססך

127.076.159.99.939.4ירושלים יפו אביב 125.679.653.413.638.0תל 34.6(13.6)86.755.864.4חיפה עירוניים ויישובים אחרות 776.2497.264.113.938.4ערים 549.0359.565.514.840.0ותיקים 227.2137.760.612.035.2חדשים יהודים עירוניים ויישובים אחרות 705.9449.563.712.133.5ערים
37.9(13.1)49.532.565.7מושכים 39.932.481.263.250.6קיבוצים הכלי סך אחרים כפריים 76.745.659.522.756.6יישובים יהודים 25.5(26.3)21.811.753.7מזה:

הכל סך IJ1J9458.634.910.741.1.נשים

36.6(4.8)132.946.234.8ירושלים אביביפו 40.9(10.3)139.245.933.0תל 43.4(6.2)92.933.436.0חיפה עירוניים ויישובים אחרות 792.5267.033.78.641.6ערים 564.5192.934.27.841.9ותיקים
228.074.132.510.240.9חדשים יהודים עירוניים ויישובים אחרות 724.8259.635.89.043.9ערים 48.3(12.5)47.319.841.9מושבים 36.331.687.179.466.7קיבוצים

הכל1 סך אחרים כפריים 73.015.120.713.327.9יישובים יהודים 41.5(23.5)18.78.042.8מזה:
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TABLEXII/2.POPULATION AGED 14 AND OVER AND CIVILIAN LABOUR FORCE,
BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE, AGE, SEX AND POPULATION GROUP

1979

90 labour force of total population in each cell.
by age group

253435444554556465 +
Type of locality of residence, sex and

population group

68.368.952.5 64.217.2GRAND TOTAL
68.464.450.0 64.814.2Jerusalem
71.969.452.7 62.917.6TelAviv Yafo
71.875.253.8 67.815.1Haifa
67.169.150.9 63.614.9Other towns and urban localities
67.670.153.0 64.116.5Veteran
65.966.644.9 62.29.8New
68.471.251.8 65.115.4Other towns and urban localities  Jews
75.873.460.0 65.629.9Moshavim
92.693.197.4 96.484.6Qibbuzim 54.252.235.8 46.7)7.1(Other rurallocalitiestotal'
64.069.253.8 70.3)7.9(Thereof: Jews

85.391.382.7 90.329.5Males lotal

81.587.680.0 87.224.8Jerusalem
88.590.786.3 88.931.2TelAvivYafo
84.098.184.9 94.027.5Haifa
85.692.081.9 91.427.4Other towns and urban localities
86.092.783.9 92.330.0Veteran
84.890.276.3 89.118.8New
85.191.982.5 91.928.2Other towns and urban localities Jews
90.495.185.4 91.446.0Moshavim 89.992.697.4 95.389.5Qibbuzim
79.984.165.0 ' 75.0)10.6(Other rural localities  total1
68.182.178.6 78.9)16.7(Thereof.■ Jews

51.247.124.9 40.86.1Females total

55.642.923.7 44.1)4.7(Jerusalem
55.851.224.9 43.15.4TelAvivYafo 59.354.525.6 45.8)4.2(Haifa
48.546.622.1 38.43.6Other towns and urban localities
49.448.324.0 38.64.1Veteran
46.342.316.7 37.8)2.2(New
51.650.723.0 40.83.8Other towns and urban localities  Jews
61.552.434.0 42.2)12.8(Moshavim
95.8
27.8

93.8
18.8

97.4 97.6
)9.8( 18.8

78.0
)3.9(

Qibbuzim
Other rural localities total1 57.154.2' )16.7( 64.7)5.0(Thereof: Jews

I Including Bedouins. institutions etc.
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עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי האזרחי, העבודה כוח י"ב/3. לוח
(יהודים) ומין גיל קבוצת

ר TABLEXII/3.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF
IMMIGRATION, AGE GROUP AND SEX (Jews)

1979

Percentage of total population in each "11 תא בכל האוכלוסייה הכל מסך n/7X

גיל Ageקבוצת group
לידה, הכליבשת סך

Total
Continent of birth, period

ומין עלייה of+14171824253435444554556465תקופת immigration and sex

כולל 50.913.039.570.672.266.753.818.1GRANDסך TOTAL

49.212.739.072.681.076.054.417.3Israelישראל
יליד Fatherהאב born in
Israel(20.9)45.013.531.071.776.872.745.3ישראל

אפריקה Asia(11.1)41.712.740.168.875.463.443.5אסיה  Africa
אמריקה Europe(14.9)58.411.238.975.083.382.468.4אירופה  America

אפריקה 51.611.442.363.963.660.545.010.7Asiaאסיה Africa
1960 עד 54.456.165.865.161.845.711.6Immigratedעלו up to 1960

1961  196446.8(14.5)38.860.157.853.847.8(9.2)1961  1964
1965+41.7(9.8)37.859.155.353.237.3(5.3)1965+

45.063.664.061.147.712.3Asia(6.8)51.8אסיה
1960 עד 53.560.064.966.262.447.512.7Immigratedעלו up to 1960

1961  196449.351.656.354.5(40.0)(58.3)(20.0)1961  1964
1965+40.7(2.8)36.759.342.352.543.6(6.1)1965 +

51.613.742.464.263.359.441.79.2Africaאפריקה
1960 עד 55.956.466.164.161.042.79.8Immigratedעלו up to 1960

1961  196446.3(14.9)36.860.659556.945.0(9.1)1961  1964

1965+42.9(13.3)42.561563.650.932.6(7.5)1965+

אמריקה 9.575.076.769.557.720.7Europe?.52.114.0אירופה America
1960 עד 51.752.275.475.168.359.722.5Immigratedעלו up to 1960

1961  196452.8(16.7)40.776.373.968.653.818.31961  1964
1965 +52.413.937.074.279.674.649.612.61965+

965  197151.8(12.8)31.673.977.376.851.715.819651971
1972 +52.714.439.074.380.673.448.510.71972+

הכל סך ALES]63.914.134.284.892.091.584.030.8גברים TOTAL
53.213.633.383.393.593.389.128.0sraelישראל born

יליד atherהאב born in
Israel(23.8)50.211.425.583.395.892.582.6ישראל

אפריקה 45.514.634.783.092.085.790.9Asiaאסיה  Africa
אמריקה  Europe(31.6)62.211.532.883.493.996.893.3אירופה America

אפריקה 73.017.138.086.590.689.275.919.7siaאסיה Africa
1960 עד 77.964.287.091.089.876.221.4mmigratedעלו up to 1960

1961  196461.4(20.0)33.184.790.982.777.8(17.1)1961  1964
1965 +60.3(15.4)29.086.790.289.569.4(9.1)19651971
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עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי האזרחי, העבודה י"ב/3.כוח לוח
(המשך) (יהודים) ומין גיל קבוצת

TABLE XII/3.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY CONTINENT OF BIRTH, PERIOD 0F
IMMIGRATION, AGE GROUP AND SEX (Jews) (Cont.)

1979

Percentage of total population in each cell

לידה, היבשת סך
גיל Ageקבוצת group

ומין עלייה otalContinent'תקופת of birth. period
1417182425343544455455645+of immigration and sex

(המשך) גםיס
אסיה

1960 עד עלו
1961  1964

75.6
77.4
69.3

(15.8)41.8
(45.5)
(47.1)

88.0
88.5
83.3

91.4
92.1
90.9

89.3
90.1

78.9
76.5

21.9
22.4

Males (cont.)
Asia
Immigrated up to 1960

1961 \964 1965+64.0(7.1)37.086.778.985.094.4(11.1)1965+

אפריקה
1960 עד עלו

1961 1964
1965 +

70.8
78.6
60.1
57.1

(12.0)

(15.4)
(8.7)

37.2
61.4
30.8
31.6

84.8
85.3
83.3
85.7

91.9
89.9
96.3
100.0

88.1
88.3
86.7
88.9

71.0
71.7
80.6
55.6

14.6
14.6

(16.7)
(13.3)

Africa
Immigrated up to 1960

1961  1964
1965+

אירופהאמריקה
עד19601 עלו

1961  1964

69.1
71.5
71.1

15.935.2
40.0
41.9

86.2
87.0
89.2

90.9
89.5
93.1

93.2
93.6
100.0

87.1
88.8
90.0

35.0
37.5
33.8

Europe America
Immigrated up to 1960

1961 1964 1965 +62.115.933.184.092.489.374.822.1I96S+ 1965197162.2(14.8)25.080.395.294.977.829.119651971 1972+62.0(16.4)36.585.491.286.373.118.21972 +

הכל סך נשים
ישראל

יליד האב

38.2
45.2

11.7
11.7

45.1
45.2

56.3
61.2

53.2
57.7

44.7
60.4

26.3
22.9

6.5
(1.7)

FEMALESTOTAL
Israel born

ישראל
אסיהאפריקה

אמריקה אירופה

39.8
37.9
54.4

15.8
10.7
10.8

36.5
45.9
45.8

59.3
52.8
66.7

59.1
58.6
71.9

59.7
37.5
68.2

(17.2)

42.3

(4.5)
Father born in
Israel
Asia Africa
EuropeAmerica

אסיהאנוריקה
1960 עד עלו

19611964
1965+

31.1
31.3
33.0
26.1

(8.7)

(12.5
(6.8

46.5
48.3
45.0
46.2

41.2
43.6
38.5
31.7

38.2
39.6
34.4
28.0

33.6
34.0
34.3
29.1

16.4
18.4
(12.5)
(6.4)

2.6
(2.9)

(2.4)

Asia Africa
Immigrated up to 1960

1961  1964
1965+

אקיה
1960 עד עלו

1961  1964
1965+

29.2
30.4
29.6
21.1



49.1

(64.3)
38.7

39.1
41.9
(25.0)
29.8

38.9
41.2
(27.3)
(20.7)

33.6
35.3
(20.0)
(21.7)

17.6
195

(4.8)

(2.1)
(2.4).

Asia
Immigrated up to I960

1961  1964
1965 +

אפריקה
1960 עד עלו

1961  1964
1965 +

33.0
32.9
33.5
30.8

(13.

(14.
(13.

45.8
48.0
41.9
51.1

42.4
44.4
41.6
33.9

38.0
38.4
33.8
(40.9)

34.2
32.9
35.1
39.4

14.4
15.3
(14.3)
(8.0)

(13)
(1.0)

(4.3)

Africa
Immigrated up to 1960

19611964
1965+

אירופהאמריקה
1960 עד עלו

1961  1964
1965 +

19651971
1972+

36.6
33.2
37.0
44.3
43.9
.44

(11.

(10.
(4.
(12

43.4
73.7
40.7
39.7
35.9
41.1

65.6
64.4
65.7
66.8
70.7
64.8

62.8
60.1
60.0
66.4
60.0
69.2

49.2
46.9
48.0
58.6
57.8
59.0

30.8
31.1
21.6
33.8
32.7
34.3

8.0
9.0
(4.1)
(4.6)
(6.1)
(3.7)

EuropeAmerica total
Immigrated up to 1960

1961  1964
1965+
19651971
1972+
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ומין גיל לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/4. לוח
TABLE XII/4.  CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE AND SEX

Age group גיל קבוצת
65 + 5564 4554 3544 2534 1824 1417

הכל סך
Total

"ot a I thousands אלפים  ל כ ה י ס
19701,001.455.3182.5217.3185.8181.7139.938.9

1973,117.951.3199.5276.9203.1202.3140.244.6

'1973,124.151.1202.9270.1212.4198.6143.046.0

1975,147.738.8186.9307.8227.4203.9136.446.5

1976,169.337.0182.7330.7226.4205.4139.048.1

1977,206.638.9183.2360.0228.4206.2139.950.0

1978,257.737.9192.3386.4235.5208.5142.454.7

1979.277.435.1188.4407.2240.0208.3142.955.5
2aPercentages2אחוזי

197049.322.845.461.261.763.955.119.5

197349.720.445.964.563.164.054.618.8

'197349.520.045.564.163.463.654.819.1

197548.114.940.465.466.763.452.217.3

197648.114.239.566.066.563.853.017.0

197748.614.839.867.367.363.752.916.9

197849.714.441.768.269.064.353.317.7

197949.213.140.668.368.964.252.517.2

אלפיםגברים  thousandsMales
1970703.634.095.3160.7135.4132.6111.733.9

1973764.631.5102.1195.3144.0145.0108.738.0

'1973765.131.5103.3188.5152.6140.9109.239.1

1975767.024.795.3204.0156.8141.7106.138.4

1976777.123.591.8218.3155.8140.4106.840.5

1977795.824.494.2231.9154.5141.2108.141.5

1978813.223.297.1244.7156.1139.1107.945.1

1979819.021.495.1254.7156.7138.4107.445.3
Percentages2ם2אחוזי

197069.227.346.091.194.895.188.533.8

197368.324.246.089.993.694.186.232.6

'197367.923.845.589.593.693.986.533.1

197564.918.540.386.793.892.884.329.2

197664.617.639.086.993.292.484.629.5

197764.918.240.186.592.692.885.128.9

197865.017.241.286.292.991.384.130.6

197963.915.540.185.391.390.382.729.5
אלפיםנשים s  thousandsFemale

1970297.821.387.256.650.549.028.25.0

1973353.319.897.481.659.157.331.56.6

'1973359.019.699.681.459.857.833.87.0

1975380.814.291.6103.970.462.130.48.2

1976392.213.490.8112.670.565.032.37.7

1977411.114.689.0128.074.065.231.68.7

1978444.414.695.1141.779.569.434.59.6

1979458.613.993.4152.383.370.035.410.3

ח זא Percentages2ם2ו

197029.318.144.932.631.933.922.15.0

197331.316.345.738.435.235.324.15.5

'197331.415.845.538.734.835.725.05.7

197531.611.340.444.240.636.822.46.0

197631.910.640.045.040.738.323.75.3

197732.711.439.448.042.838.023.15.7

197834.711.442.150.145.840.424.96.0

197934.910.741.151.247.140.824.96.1

1

.2 Of total population in each cell
יב/1. ללוח 7 הערה ראה

תא. בכל האוכלוסייה הכל סך מתוך
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לפי האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה י"ב/5. לוח
ומין גיל קבוצת לימוד, שנות

TABLE XII/5. _ POPULATION AGED 14 AND OVER AND CIVILIAN LABOURFORCE,

BY YEARS OF SCHOOLING. AGE GROUP AND SEX
1979

כודאלפים הכלהאזרחיהעבודראחוו גילהאוכלוסימסך קבוצת לפי תא. בכל יה
Thousandsage grouppopulation in each cell. byPercent civilian labour force of total

ומין לימוד שנות
Years of schoolingהעבודההאוכלוסייה כוח

and sex14 + הכלהאזרחיבגיל סך
PopulationCivilianTotal14171824253435444554556465+
aged 14 +labour force

כולל1 2,595.51.277.449.213.140.668.368.964.217.2סך 52.5
GRAND TOTAL1

0210.940.119.0(11.1)(15.0)15.430.632.44.1 21.1
14124.346.337.2(19.2)36.841.248.357.110.8 47.7
58601.7284.147.218.246.956.662.660517.1 51.1
910447.5195.843.812.046.867.970.668.521.4 56.0
1112690.5363.252.611.638.572.778.876.528.8 63.7
1315281.1181.564.4(6.7)37.377.983.884.328.3 70.8
16+189.9147.277.542.579.689.692.235.8 86.7

cMalesגברי
/70m1 הכל1 1.281.7819.063.915.540.185.391.390.329.5סך 82.7

055.223.943.3(22.7)46.275.777.110.5 56.9
1462.437.660.3(30.856.783.386.881.818.9 75.2
58304.9215.670.724.661.888.692.089.927.5 82.5
910230.9128.655.713.851.488.893.793.133.5 84.0
1112358.6219.761.311.633.687.593.895.146.9 91.1
1315126.386.368.326.584.791.495.740.2 89.0
16+118.693.278.6

23.678.491.894.444.0 93.2

Femalesנשים
Total' הכל1 1.313.9458.634.910.741.151.247.140.86.1סך 24.9

0155.816.310.5(7.9(6.917.619.4(1.5) 9.5
1461.68.7(7.7) 14.1(11.1(10.418.126.8(2.7) 17.3
58296.768.523.111.830.224.031.332.36.0 21.3
910216.467.331.19.843.045.848.545.08.1 28.0
1112331.9143.543.210.944.257.061.357.69.9 35.1
1315155.495.061.144.373.277.774.615.6 48.8
16+71.154.075.964.582.282.483.3(19.1) 69.2

לי שנות מספר ידוע.כולל לא מיד 7_r
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גיל קבוצת לטי האזרחי, העבודה בכוח נשואות נשים  י"ב/6. לוח
TABLE XII/6.  MARRIED WOMEN IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE GROUP

Thereof: age group גיל קבוצת ■.ma

5564 3554 2534 1824
14 + בגיל הכל סך
Total aged 14+

Thousandsאלפים

1970168.923.941.081.420.0970

1973205.625.357.098.122.51973

1974221.727.165.7104.720.51974

1975240.430.274.7111.520.01975

'1976256.330.882.6115.423.41976'

1977273.930.9965119.222.51977

1978301.935.5108.8127.724.81978

1979313.432.3117.4131.725.81979

Percentages2אחוזים/
*/ 195521.723.225.416.8XI 1955

VI 195724.426.329.016.4VI 1957

195823.526.226.917.31958

196024.926.929.313.81960

196124.627.429.316.41961

נ196324.526.529.518.51963'

196425.625.628.821.21964

196525.526.428.020.91965

196725.328.324.528.54I6.61967

196825.729.725.128.621.11968

196927.231.127.130.422.31969

197026.832.726.930.021.41970

197127.431.528.330.422.71971

197228.734.129.532.122.31972

197329.532.931.833.123.61973

197430.834.034.934.721.41974

197532.535.637.736.921.01975

197633.435.239.237.723.51976

197735.036.842.938.822.01977

197837.540.945.841.623.91978

197938.038.846.842.724.71979

I See note'to Table X1I/1. 2 Of total population in each
cell. 3 The data until 1963 include widows Si

divorced. 4 In 1967 the group includes aged 55 and over.

הכל סך מתוך 2 י"ב/1. ללוח הערה7 ראה 1

כוללים 1963 עד הנתונים 3 תא. בכל האוכלוסייה
בנות כוללת הקבוצה ב967ו 4 וגרושות. אלמנות

ומעלה. שנה 55
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הצעיר, הילד גיל ילדים2, מספר לפי האזרחי, העבודה בכוח רווקות1 לא יהודיות נשים י"ב/7. לוח
בית עוזרת והעסקת לימוד שנות לידה, יבשת האשה, גיל

TABLEXII/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
1979

הב? Totalסך ילדיםי .Noמספר of childrenהילו Ageגיל of youngest child הצעיר

עםללא
הכל סך
Total

ילדים
With no

ילדים
With

1234+012  4591013
childrenchildren

sandsThou
כנות+4ו יהודיות DJEWISHאלפינשים WOMEN AGED 14+

הכל סך 842.6405.7 436.9127.6146.583.747.9123.4103.8 128.849.9TOTAL
האזרחי העבודה 313.7190.7בכוון 123.069.475.434.111.848.854.4 61.725.8In civilian labour force

האזרחי העבודה ככוח תאאחוז nככל civilian labour force in each cellPercent
הכל 37.247.0סך 28.254.451.540.724.639.552.4 47.951.7TOTAL

האשה Ageגיל of woman
14  3449.347.4 59.758.751.539.732.240.857.3 49.969.21434
354451.250.1 56.058.555.945.627.334.852.8 43.360.63544
45 +24.136.6 22.640.134.7(23.5)(20.0)24.437.9 29.739.745+
לידה Continentיבשת of birth

52.452.7ישראל 51.760.853.044.833.344.464.5 53.565.4Israel
ה ריק פ 28.434.3אסיהא 21.040.639.632.820.726.538.1 34.539.2AsiaAfrica

34.958.7אירופהאמריקה 26.361.462.953.130.947.764.0 60.561.6EuropeAmeirca
לימוד Yearsשנות of schooling

0  819.424.6 16.830.826.819.917.413.830.2 22.232.508
91242.046.5 36.356.447.040.924.834.955.6 47.860.5912
13>68.774.3 57.977.176.970.252.565.582.6 75.783.813+

ביו1 עוזרת 59.877.0מעסיקות 37.881.9*/.515*.*45.777.178. 7 75. /75.0Employ household help
בשבוע) Hours)(שעות per week)

11556.171.6 39.876.275.564.347.854.777.2 72.475.4115
16+87.390.8 (33.3)93.593.783.892.786.7 88.916+

בית עוזרת מעסיקות 33.641.3אינן 26.949.044.835.322.731.147.4 42.948.1No household help

n

n
t

I Excl. women in qibbuzim and institutions. 2 Up to age 13 in household. בית. במשק 13 גיל עד 2 ובמוסדות. בקיבוצים נשים כולל לא



העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל לאיהודימ י"ב/8. לוח
מגורים ומחוז מגורים יישוב צורת לימור, שנות גיל, דת, נלין, האזרחי,
TABLEXII/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

Total הכל malesThereofגבריםמזה.סך

19761977197819791976197719781979

(אלפים) הכל 290.5329.9סך 315.4 303.8145.3151.7157.9165.1TOTAL (thousands)
(אלפים) האזרחי העבודה 112.7125.0בכוח 124.2 117.7101.1103.8106.1105.6In civilian labour force (thousands)

העבודה כוח 38.837.9אחוז 39.4 38.769.668.467.264.0Percent labour force

האזרחי העבודה 100.0100.0כוח 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0CIVILIAN LABOUR FORCE
(percentages)(אחוזים)

96.498.0מועסקים 96.7 97.796.297.896.597.9Employed
מועסקים 3.62.0בלתי 3.3 2.33.82.23.52.1Unemployed

מכללאחוז העבודה בגכוח 14האוכלוסייה ומעלהיל
of total populationlabour forcePercen

aged 14 and over
ת Religionד

38.436.9מוסלמים 38.6 38.169.368.267.863.8Moslems
42.545.6נוצרים 47.4 43.273.871.870.669.1Chirstians

ואחרים 34.431.1דרוזים 33.3 36.863.465.057.654.3Druze and other
Ageגיל

141717.014.0 14.8 16.927.926.923.220.51417
18  2444.945.7 46.4 46.572.873.671.368.51824
25  3449.851.5 52.8 49.992.689.891.489.02534
354450.948.2 51.5 49.294.192.492.787.23544
455445.440.4 43.4 45.790.291.083.179.74554
556435.033.0 35.1 . 33.369.366.269.664.65564
65 +7.85.4 6.1 5.214.1(9.7)11.710.265 +
לימוד Yearsשנות of schooling
012.510.6 12.3 12.446.544.946.140.70

1449.942.9 47.4 49.480.377.974.769.214
5850.548.2 49.0 50.184.383.181.478.458
91031.932.3 32.9 33.047.749.346.647.3910
11  1242.744.0 46.8 43.456.156.660.258.311  12
13 +57.358.4 67.1 57.360.761.566.459.313+

מגורים יישוב Typeצורת of locality of
residence

38.338.0עירונית 39.6 37.968.667.067.965.0Urban
39.737.5כפרית 39.2 40.271.171.066.361.7Rural

מגורים Districtמחוז of residence
32.532.2ירושלים 34.8 31.360.656.661.957.6Jerusalem
39.937.1הצפון 39.5 40.072.672.468.261.4Northern
39.438.2חיפה 39.4 39.471.970.566.466.3Haifa
41.648.0המרכז 44.8 41.768.568.172.477.9Central

אביב 37.942.6תל 42.1 44.462.170.676.967.9Tel Aviv
39.941.0הדרום 41.1 40.866.366.767.067.0Southern
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יד, משלח כלכלי, ענף מין, לפי לאיהודימ, מועסקים י"ב/9. לוח
בשבוע עבודה שעות וממוצע עבודה יישוב בעבודה, מעמד

TABLEXII/9NONJEWISH EMPLOYED PERSONS, BY SEX, ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION, STATUS AT WORK, LOCALITY OF WORK AND AVERAGE WEEKLY

WORK HOURS

סמל
הכל \0Total:מזה

גברים
Thereof
malesCode

197719781979197719781979

הכלאלפיס 115.0120.1122.5101.5102.4103.4TOTALסך thousands
אחוויס 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
כלכלי Economicענף branch

ודיג0 ייעור .16.713.012.215.812.512.0Agricultureחקלאות. forestry 81 fishing0
17.719.421.516.918.119.4Industryתעשייה12 (mining and12

וחרושת) (manufacturing(כרייה
ומים3 Electricity(0.6)(0.8)(0.7)(0.5)(0.7)(0.6)חשמל and water3

ועבודות4 (בנייה 22.920.421.625.723.725.2Constructionבינוי (building4
andציבוריות) public works)

אוכל5 שירותי .12.212.511.112.613.511.8Commerceמסחר. restaurants5
andוהארחה hotels

אחסנה6 ,6.06.25.76.87.16.5Transportתחבורה. storage and6

communicationותקשורת
ושירותים7 2.01.92.61.71.52.2Financingפיננסים and business7

servicesעסקיים
ציבוריים8 14.518.617.412.115.214.5Publicשירותים and community8

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 7.57.37.37.77.77.8Personalשירותים and other services9

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 1.51.5Scientific(0.9)0.91.51.7בעלי and academic0

workersואקדמיים
חופשיים1 מקצועות 8.29.68.55.56.45.9Otherבעלי professional. technical1

ודומיהם טכניים andאחרים, related workers
1.2Administrators(0.7)(0.5)1.0(0.7)(0.4)מנהלים2 <£ managers2
ודומיהם3 פקידות 4.04.75.53.43.74.3Clericalעובדי and related workers3
מכירת.4 8.08.06.58.38.86.9Salesעובדי workers4

הבנים סוכנים
שירותים5 8.210.09.98.210.010.1Serviceעובדי workers5
בחקלאות6 6.713.012.1Agricultural!17.413.3123עובדים workers6
מקצועיים78 39.937.640.942.039542.9Skilledעובדים workers in in78

במחצבים, .dustryבתעשייה, building and
ובתחבורה transportבבנייה and other
מקצועיים skilledופועלים workers

ארורים
אחרים9 13.114.613.714.516.315.1Otherעובדים workers in in 9

בתחבורה .dustryבתעשייה. transport and
ופועלים buildingובבנייה and unskilled
מקצועיים workersבלתי
בעבודה Statusמעמד at work

70.876.575.869.374.474.7Employeesשכירים
עצמאים ,24.020.920.326.524.022.7Employersמעבירים, self employed anc

קואופרטיבים membersוחברי of cooperatives
תשלום ללא משפחה 5.22.63.84.21.62.5Unpaidבני family members
עבודה Localityיישוב 0 f work

מגוריו 52.350.547.749.947.344.2Localityיישוב of residence
מגוריו ליישוב 47.749.552.350.152.755.8Outsideמחוץ locality of residence

בשבוע עבודה שעות Averageממוצע weekly work hours
40.241.7Per'39.440.740.8'39.9למועסק employed person
38.640.740.0139.641.8Per'38.9לשכיר employee

1 Based on the old questionnaire see introduction. מבוא. ראה הישן השאלון בסיס על
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ענף לפי חלקית, העובדים ואחוז השכירים אחוז מועסקים, י"ב/0ו. לוח
כלכלי
מכללהשכירינאחת(אלפיםמועסקים בענףומועסקי1 ם

EmployedPercent employees of all employed
סמל
Code

מקובץ ראשי וענף עיקרי personsענף (thousands)persons in branch

1976!9771978197919751976197719781979

כולל 1,159.2סך 1,127.21,213.01,240.676.475.976.376.877.4
ודיג0 ייעור 72.6חקלאות, 72.173.972.126.322.526.225.724.8

ולשירותיס0002 למטעים (פרט 46.5חקלאות 48.449.246.113.112.015.515.413.2
לחקלאות)

הדרים03 4.7גידול 5.05.24.259.448.055.357.750.0
להדרים)04 (פרט מטעים 6.6גידול 6.36.16.4(14.8(14.3)15.2(11.5)20.3
לחקלאות05 12.6שירותים 10.411.513.057.757.753.255.752.3

ודיג0607 2.0ייעור 2.02.02.461.155.075.070.070.8

וחרושת)12 (כרייה 277.6תעשייה 274.2285.0298.384.283.483.683.684.5
וחציבה10 4.4כרייה 5.04.45.394.592.088.695.596.2

11  וטבק12 משקאות 30.5מדון, 29.830.431.088.188.387.588.590.6
ועור1315 הלבשה 50.4טקסטיל, 48.750.053.377.376.678.279.280.3

ומוצריו16 20.7עץ 21.922.720.761.264.463.863.965.2
לאור1718 והוצאה דפוס ומוצריו, 16.1נייר 14.415.617.783.082.683.683.382.5
ונפט1920 כימיים מוצרים פלסטיק, 24.1גומי, 24.625.526.488.185.488.086.389.8

אלמתכתיים21 מינרלים 9.0מוצרי 10.48.910.889.784.684.483.182.4
מתכת2223 ומוצרי בסיסית 46.8מתכת 47.149.351.383.182.079.979.379.9
הובלה2426 וכלי חשמלי ציוד 55.9מכונות, 52.856.561.494.494.394.695.494.0
שונות2729 ותעשיות 19.5יהלומים 19.521.719.583.683.682.182.581.0

ומים3 13.5חשמל 11.813.311.499.195.897.897.798.2

ציבוריות)4 ועובודות (גנייה 85.0בינוי 86.180.382.277.976.374.673.275.1
לבניין4041 ומשנה כללית 76.1קבלנות 76.072.174.177.275.474.572.474.8

ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות, 9.1עבודות 10.18.28.081.483.275.881.777.5

והארחה5 אוכל שירותי 140.9מסחר, 139.6143.4144.749.649.151 .454.254.8
סיטוני50 29.8מסחר 28.032.533.877.272.576.276.977.2

קמעוני5156 81.9מסחר 81.880.279.439.439.641.942.944.0
והארחה5758 אוכל שירותי 29.2מסחר, 29.830.831.551.853.452.759.457.5

ותקשורת6 אחסנה 80.1תחבורה, 78.482.784.570.969.469.669.370.5
יבשתית6062 36.9תחבורה 37.039.140.649.947.348.248.652.5
תקשורת6367 ואוירית, ימית 43.1תחבורה 41.443.443.992.489.187.988.087.5

לתחבורה אחרים ושירותים

עסקיים7 ושירותים 82.9פיננסיס 76.291.496.584.183.784.182.482.0
ונדל"ן7072 ביטוח פיננסיים, 45.5מוסדות 39.450.853.492.393.192.791.591.8

ומשפטיים73 עסקיים 37.6שירותים 36.840.443.174.273.673.770.869.6

וקהילתיים8 צינוריים 322.5שירותים 309.8349.9361.995. J95.194.795.795.3
ממשלתיים8081 מיגהל 81.7שירותי 77.985.584.299.599.699.199.399.4

מקומיות82 רשויות של מינהל 23.2שירותי 23.127.028.498.199.198.398.999.3
121.4חינוך83 116.7135.4139.492.892.391.893.693.3
בריאות85 57.0שירותי 56.261.364.591.192.591.993.691.2
וסעד87 רווחה 9.4שירותי 7.111.214.099.098.698.997.398.6

אחרים84,86,8889 וקהילתיים ציבוריים 29.3שירותים 28.829.631.296.995.595.695.996.2

ואחרים9 אישיים 75.4שירותים 71.679.576.760.162.658.657.956.8
וספורט90 בידור אמנות, 12.8תרבות, 11.814.014.877.780.577.371.472.3

בית9192 למשק ותיקונים 21.0מוסכים 19.723.224.361.064.557.656.957.2
ובמוסדות93 בבתים 29.2שירותים 28.229.125.360.661.359.260.153.8

אחרים9498 אישיים 12.3שירותים 11.913.212.242.544.539.040.245.9

ידוע 9.0לא 7.013.212.7XXXX

מבוא. ראה חדש; גשאלון ישן, בשאלון 1
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TABLEXII/10. EMPLOYED PERSONS, PERCENTAGE OF EMPLOYEES AND
PERCENTAGE OF PARTTIME EMPLOYED, BY ECONOMIC BRANCH

חלקי המועסקים בענףאחוז המועסקים מכלל n
of allparttimePercent employed

employed persons in branchMajor division and division

'1978
1975197619771979

| bJc ג

19.420.222.221.9.U623.6GRAND TOTAL
21.321.524.820.822.722.5Agriculture, forestryandifshing
23.722.926.222.122.624.3Agirculture (excl. fruit growing and agircultural

services(
20.328.029.8(18.4)21.423.8Citriculture
20.420.624.224.7(18.2)23.4Fruit growing (excl. citrus(
14.614.419.814.926.616.9Agircultural services

(111)(10.0)(20.0)(16.7)(17.4))12.5(Foerstry and fishing

11.312.214.915.117.716.0Industry (mining andmanufacturing(
(5.5)(8.0)(11.4)(4.9)(16.7))113(Mining and quarrying
11.312.414.116.216.016.1Food, beverages and tobacco
16.118.323.021.724.523.6Textiles, clothing and leather
13.614.215.016.417.514.5Wood and wood products
14.316.721.124.023.321.5Paper 8l its products, pirnting and publishing
8.711.412.912.816.314.4Rubber, plastic. chemical and oil products

11.1(7.7)11.114.018.515.7Sonmetallic mineral products
9.510.412.010.312.912.3Basic metal and metal products
7.97.410.911.415.111.9Machinery, electrical and transport equipment
14.512.813.817.019.718.5Diamonds and miscellaneous manufacturing

(63)(7.6)8.99.812.19.6Electricity and water

11.012.316.813.919.515.2Construction (building and public works(
11.312.817.114.219.415.5Contracting and subcontracting
(5.9)8.914.3(11.3)26.812.5Public works and civil engineeirng works

21.222.322.322.724.224.0Commerce, restaurants and hotels
17.218.918.118.919.218.6Wholesale trade
23.123.624.523.427.227.3Retail trade
19.621.819.924.721.821.6Restaurants and hotels

11.211.413.912.216.115.1Transport, storage andcommunication
10.610.813.39.713.112.6Land transport
11.811.815.114.418.817.5Air and sea transport, communication, post

ofifces and other services for transport

.1S319.321.722. 724.225.3Financing and business services
13.115.0!7.417.420.121.0Financing, insurance and real estate services
24.623.927.128.829.830.6Business and legal services

27.728.130.530.531.731.7Public and community services
10.411.214.911.916.115.3Government administration
16.517.319.825.324.826.4Municipal administration
42.242.744.044.943.143.0Education
30.630.131.931.232.432.4Health services
29.228.231.928.340.739.3Welfare
20.219.422.922.025.325.6Other public and community services

34.034.634.232.636.434.0Personal and other services
33.033.931.333.140.335.8Cultural, ercreational services and sport
11.612.714.313.717.314.4Garages and repair services for households
52.053.954.151.251.551.4Services in households and institutions
26.826.122.824.632.535.2Other personal services

XXXXXXNot known

1 bold questionnaire; cnew questionnaire: see introduction.
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ומין אוכלוסייה קבועת כלכלי, ענף לפי מועסקים,  י''ב/וו. לוח

(בנייה בינוי
שירותיועבודותתעשייהחקלאות, מסחר.
ודיג ומים(כרייהייעור והארחדציבוריות)חשמל אוכל

הכל ,ElectircityConstructionCommerceוחרושת)Agircultureסך
TotalofrestryIndustryand water(buildingrestaurants

and ifshing(mining andand publicand hotels
manufacturing)works)

012345סמל

אחוזיסאלפים
Thousands

ר ל0 הכ
'1968910.9100.010.424.01.38.013.2
'1969945.8100.09.724.0I.I8.113.3
1970963.2100.08.824.31.28.313.0
21973,094.4100.07.525.10.98.812.7
19751,112.6100.06.424.81.08.112.3
1976,127.2100.06.424.81:08.112.5.
19771,159.2100.06.324.11.27.412.2
1978,213.0100.06.223.81.16.712.0
1979,240.6100.05.924.30.96.711.8

םגבר
1973746.8100.08.427.81.312.412.3
1975748.5100.07.328.91.311.611.9
1976753.2100.07.428.71.311.012.2
1977769.6100.07.328.51.510.612.2
1978789.8100.07.328.31.59.812.1
1979799.4100.07.028.71.29.812.1

ינ ש נ
21973347.2100.05.719.1(0.2)0.913.4
1975364.0100.04.616.30.50.913.2
1976373.6100.04.515.80.51.012.9
1977389.9100.04.315.60.51.012.3
1978422.9100.04.115.20.31.011.6
1979441.4100.03.916.20.41.111.2

ו ה י סךמזה:  הכלדים
1970874.2100.07.425.1.37.113.0
1973989.6100.06.326.1.07.112.7
1975,006.7100.05.425.6.06.512.5
19761,018.4100.05.525.1.16.212.6
19771,044.4100.05.224.8.25.712.2
19781,092.9100.05.424.2.25.211.9
19791,118.5100.05.224.6.05.111.9

גברים
21973655.0100.06.929.9.310.312.1
1975653.2100.06.130.7.49.512.0
1976655.9100.06.430.3.59.012.3
1977667.9100.06.130.2.68.412.2
1978687.2100.06.529.9.67.712.0
1979696.1100.06.230.1.37.512.1

נשי0
21973334.8100.05.118.7(0.2)0.913.8
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
1979422.6100.03.515.50.41.111.4

בלבד. הגל סך לגבי (1970) והחדש (1961) הישן הסיווג בין מעבר מפתח הפעלת סמך על התקבלו הנתונים
יב/1. ללוח 7 הערה ראה
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TABLE XII/11. _ EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, POPULATION

GROUP AND SEX

תחבורה,
שירותיםשירותיםפיננסיםאחסנה י

אישייםציבורייםושירותיםותקשורת
Transport,ואחריםוקהילתייםעסקיים
storage andFinancingPublic andPersonal
communiand businesscommunityand other
cationservicesservicesservices

6789Code

Percentages
Total

7.522.6 4.98.1I9681
7.922.7 5.18.11969'
7.524.0 5.27.71970
7.324.7 6.16.919732
7.327.3 6.76.11975
7.027.7 6.86.41976
7.028.0 7.26.61977
6.929.2 7.66.61978
6.929.5 7.96.21979

esM a
9.118.6 4.95.119732
9.319.4 5.34.81975
8.819.9 5.55.11976
8.819.9 5.85.31977
8.820.6 6.25.41978
8.920.6 6.45.31979

Females
3.237.9 8.810.719732
3.043.4 9.38.71975
3.443.4 9.59.01976
3.444.0 10.19.01977
3.445.2 10.38.91978
3.345.5 10.48.01979

Thereof:Jew s t0t a 1

7.725.0 5.67.81970
7.325.8 6.67.11973
7.228.6 7.26.01975
7.129.0 7.36.21976
7.1295 7.86.51977
7.030.3 8.26.61978
7.030.8 8.46.11979

Males
9.319.7 5.45.11973
9.520.5 5.94.51975
9.021.0 6.04.51976
9.121.1 6.44.91977
9.021.3 6.95.11978
9.221.5 7.04.91979

Females
3.438.0 9.111.01973
3.143.5 9.68.91975
3.543.5 9.79.21976
3.544.3 10.29.11977
3.545.5 1059.11978
3.446.0 10.78.11979

1 Data were obtained by a conversion table between the old (1961) and the new (1970) classifications for the total only.
2 Seenote'to Table XII/1.
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ומין כלכלי ענף לפי שכירים,  י"ב/2ו. לוח

ייעור תעשייהחקלאות,
וחרושת)ודיג ומים(כרייה חשמל

הכל TotalAgirculture,IndustryElectricityסך and
forestry(mining andwater

and fishingmanufacturing)

Code0123סמל

אחוזיםאלפים
Thousandsר הכלס

1970709.2100.03.727.2.6
1971744.4100.03.627.1.5
1972787.2100.03.326.6.1

1973818.4100.03.027.4.3
'1973824.9100.03.227.5.2
1974833.6100.02.528.0.2

1975850.4100.02.227.4.3
1976854.8100.01.927.0.3
1977884.5100.02.226.5.5
1978931.4100.02.125.9A
1979960.2100.01.926.5.2

2.1
1.9
1.4
1.7
1.7
1.6
1.7
117

2.0
2.0
1.6

.(p4)
)0.4)
)0.4)
)0.3)
0.3
0.5
0.5
0.6
0.6
0.4
0.5

)8.0)
)9.2)
)12.6)
)7.8)
)7.9)
12.9
14.5
15.0
13.7
10.8
15.2

29.9
30.3
29.6
31.0
31.1
33.0
32.9
32.6
32.1
32.0
32.4

20.9
20.0
20.2
20.0
20.2
18.5
17.0
16.7
16.5
15.7
17.1

ענף בכל
23.2
22.8
24.3
24.0
24.4
22.6
21.7
21.8
22.5
22.7
24.5

4.4
4.2
3.9
3.7
4.0
3.1
2.6
2.4
2.7
2.5
2.5

(2.3)
(2.3)
(2.0)
(1.7)
.7
.3
.5

.1

.4

.4

.0
השכירים הכל

(18.3)
20.1
(18.9)
(18.5)
17.5
17.5
23.5
20.2
22.7
.4.7
19.6

גברים
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

. 100.0
100.0
100.0
100.0

נשים
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

מסך השכירות הנשים אחוז
30.2
30.9
31.9
37.5
33.2
34.1
35.0
35.4
36.1
37.5
38.1

495.0
514.5
536.2
549.3
551.3
548.7
553.1
553.0
565.7
582.0
594.3

214.2
229.9
251.0
269.1
273.6
284.5
297.3
302.9
319.0
349.3
365.9

1970
1971
1972
1973
'1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1970
1971
1972
1973
'1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1970X
1971X
1972X

1973X
'1973X
1974X

1975*
1976X
1977x
1978X
1979X

י"ב/1. ללוח 7 הערה ראה
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TABLE XII/12.  EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

(בנייה אחסנהבינוי תחבורה.
ציבוריות) .ועבודות שירותי ושירותיםותקשורתמסחר, ציבורייםפיננסים אישייםשירותים שירותים
Constructionוהארחה ואחריםוקהילתייםעסקיים,Transportאוכל
(building andCommerce, restaustorage andFinancing and busiPublic andPersonal and other
public works)rants and hotelscommunicationness servicescommunity servicesservices

89ר456

Percentages
Total

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.!<5.9
8.37.77.17.032.85.4
8.37.96.77.334.04.8
7.78.16.47.534.75.3
7.38.36.48.034.85.1
6.48.46.28.236.45.0
6.58.46.38.336.34.6

sMale
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
9.88.58.46.426.54.0

1 e sFem a
(0.7)9.12.98.544.810.4
(1.2)8.12.89.645.110.5
(11)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
1.28.22.911.452.35.5

in each branchwomen employees of total employeesPercent
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
7.137.217.452.154.945.9

/I See note'to Table XII1.
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ועבודה מגורים יישוב צורת בלבלי, ענף לפי מועסקים, י"ב/3ו. לוח
אוכלוסייה וקבוצת

1979

אלפים

אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת

הכל סך
Total

חקלאות.
ודיג ייעור
Agriculture.
forestry and

ifshing

תעשייה
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uring)

ומים חשמל
Electricity
and water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building and
public works)

001234מל

הכל 1,240.672.1298.311.482.2סך

מגורים יישוב

16.41.0I(0.3)118.4ירושלים 0.0

אביביפו 26.41.35.4(0.3)121.8תל

14.91.84.7(0.2)86.7חיפה

עירוניים ויישובים אחרות 739.215.6211.26.552.6ערים

536.912.4144.85.038.9ותיקים

202.33.266.41.513.7חדשים

(0.5)(0.4)51.326.46.1מושבים

(0.7)(0.1)64.018.912.3קיבוצים

אחרים כפריים 8.3(0.2)59.510.411.0יישובים

יהודים LI(0.2)19.52.23.0מזה:

עבודה יישוב

9.6(0.9)15.7(0.3)116.0ירושלים

אביביפו 241.32.251.22.611.3תל

25.82.59.5(0.6)120.8חיפה

אחרים עירוניים ויישובים 549.713.5171.23.635.4ערים

(0.6)(0.2)44.527.53.0מושבים

3.2(0.2)77.620.616.8קיבוצים

אחרים כפריים 1.6(0.2)30.54.96.0יישובים

יהודים (0.6)(0.2)16.91.33.2מזה:

ידוע ולא 60.62.68.51.311.0'אחר

קבוע. אינו עבודתם שיישוב מועסקים אלף ו26.0 וסיני עזה רצועת ושומרון. ביהודה מועסקים אלף 7.1 כולל
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TABLEXII/13.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE AND WORK AND POPULATION GROUP

1979

Thousands

שירותי מסחר.
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

אחסנה
ותקשורת
Transport.
storage and
communica

tion

פיננסים
ושירותים
עסקיים

Financing
and business
services

שירותים
ציבוריים
וקהילתיים
Public and
community
services

שירותים
אישיים
ואחרים

Personal and
other services

Type of locality and population group

56789Code

144.784.596.5361.976.7TOTAL

Locality of residence
13.57.010.151.87.4Jerusalem

20.09.617.131.49.3TelAviv Vafo

12.59.06.731.74.7Haifa

85.948.859.4215.038.3Other towns and urban localities

67.034.250.7151.628.1Veteran

18.914.68.763.410.2New

3.12.01.59.02.0Moshavim

6.14.2(0.5)8.911.7Qibbuzim

3.73.81.114.23.4Other rural localities

1.21.2(0.6)8.51.3Thereof: Jews

Locality of work

13.36.99.851.37.5Jerusalem

39.218.444.554.215.8TelAviv Yafo

16.912.58.636.66.8Haifa

60.632.029.1173.228.3Other towns and urban localities

1.91.0(0.4)8.21.3Moshavim

6.44.2(0.6)11.812.4Qibbuzim

2.3(0.9)(0.6)11.51.5Other rural localities

1.2(0.5)(0.4)8.01.3Thereof: Jews

4.18.62.815.03.3Other and not known

1 Incl. 17.1 thousand employed personsin Judaea and Samaria, theGaza Stirp andSinai and 26.0 thousand employed persons
whose locality of work is not permanent.
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לשבוע עבודה שעות וממוצע בשבוע עבודה שעות  י"ב/4ו. לוח
ומין כלכלי ענף לפי ולשכיר, למועסק

בינוי
(כרייהחקלאות. ועבודותתעשייה (בנייה

הכל1 ודיגסך ומיסוחרושת)ייעור ציבוריות)חשמל
Total'Agriculture,IndustryElectricity andConstruction

forestry and(mining andwater(building and
fishingmanufacturing)public works)

01234סמל

3.38
4.25
3.68
3.68
3.45
3.57
3.38
3.26
3.14
3.03
3.27

2.76
3.53
3.09
3.09
2.68
2.79
2.58
2.47
2!28
2.22
2.46

42.2
42.8
38.3
38.3
38.9
39.6
39.2
38.2
39.1
37.7
39.8

0.50
0.37
0.42
0.42
0.42
0.47
0.47
0.56
0.57
0.50
0.47

0.49
0.36
0.42
0.41
0.41
0.46
0.46
0.54
0.56
0.50
0.46

43.7
41.5
40.3
40.0
41.2
42.2
39.7
41.1
43.2
37.9
41.5

9.81
10.59
10.50
10.64
11.06
11.03
11.00
10.82
11.12
10.92
11.78

8.12
8.91
8.75
8.86
9.22
9.31
9.21
9.02
9.27
9.06
9.89

נעדרים)

42.1
42.6
38.9
38.9
39.7
40.2
40.2
39.0
39.0
38.3
39.5

(מיליונים)

3.39
3.30
3.07
3.12
2.78
2.83
2.91
2.87
3.04
2.96
2.90

1.04
1.05
0.97
1.03
0.80
0.73
0.63
0.72
0.76
0.73
0.70

(כולל לשבוע

39.9
39.6
37.7
37.9
38.9
39.8
40.3
39.6
41.1
40.0
40.2

בשבוע עבודה שעות
מועסקים

38.62
42.29
40.95
41.18
41.76
42.67
42.95
43.23
45.23
44.50
46.33
שכירים
28.10
31.4$
30.56
30.78
31.35
32.24
32.14
32.32
34.09
33.35
35.17

עבודה שעות ממוצע
למועסק

40.1
40.4
37.6
37.6
38.1
38.3
38.1
37.3
37.3
36.7
37.3
לשכיר

1970
1972
1973
1973
1974
1975
1976
1977

ב 31978
ג

1979

1970
1972
1973
1973
1974
1975
1976
1977

ב 31978
ג

1979

1970
1972
1973
1973
1974
1975
1976
1977

ב "1978
ג

1979

197039.639.542.243.642.1
197240.040.742.841.442.9
197337.339.039.240.739.2
197337.338.939.240.739.3
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 4197836.639.838.942.938.8
35.838.238.038.337.8ג

197936.638.639.341.139.9

ממוצע הכסלת עלידי חושב העבודה שעות מספר 3 יב/1. ללוח 7 הערה ראה 2 ידוע. לא בענף עבודה שעות כולל ו

מבוא. ראה 4 הכולל. מהעיבוד השכירים או המועסקים במספר (ג) החדש או (ב) הישן השאלון בסיס על העבודה שעות
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TABLE XII/14.  WEEKLY WORKHOURS AND AVERAGE WEEKLY WORKHOURS

PER EMPLOYED PERSON AND PER EMPLOYEE, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

שירותיםפיננסיםתחבורה.
שירותי אישייםציבורייםושירותיםאחסנהמסחר, שירותים
והארחה ואחריםוקהילתייםעסקייםותקשורתאוכל

Commerce,Transport,Financing andPublic andPersonal and
restaurantsstorage andbusiness servicescommunityother services
and hotelscommunicationservices

89Codeר56

111011)Weekly work hours (m
sonsEmployed per

5.343.092.038.402.581970

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

5.623.353.4211.832.7019783b
5.703.283.4011.552.64c

5.773.433.6212.072.601979
Employees

2.382.001.648.031.541970

2.652.202.038.89.691972

2.542.102.158.94.521973

2.532.092.109.06.511973

2.462.352.179.62.451974

2.612.332.3810.06.371975

2.622.232.4510.29.461976

2.792.212.6110.31.411977

2.932.302.8011.35.451978' b
2.902.222.7611.12.46c

3.022.422.9111.51.441979
Average weekly workhours (incl. absentees)

erso nPer employed p

42.842.840.836.534.91970

43.043.640.536.735.21972
40.939.437.635.232.71973

נ40.839.437.535.232.81973

40.939.738.135.433.91974

40.741.039.034.933.91975

40.040.738.934.833.91976

40.639.837.833.633.61977

39.240.637.633.834.01978' b
39.739.737.333.033.3c

39.940.637.533.433.91979
Per employee

41.341.840.436.733.31970

41.142.840.236.833.71972

38.839.037.635.331.51973

38.838.937.535.231.319732

38.639.837.535.532.61974

38.941.038.635.133.31975

38.140.938.335.032.61976

38.539.5 37.233.731.91977

37.740.037.133.931.51978' b
37.338.736.633.231.7c
37.940.536.833.433.11979

Incl. workhours in unknown branch. 2Seenote'toTable XII/1. 3 The numberof workhours was computed
by multiplying the average of workhours based on the (b) old or (c) new questionnaire by the numberof employed persons ot

'm"1""r"'■ "■ 1I processing. 4 See introduction.employees from the ovear
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים  י"ב/15. לוח
בעלי

מקצועות
חופשייםבעלי

עובדיעובדיאחרים,מקצועות
מכירות,פקידותמנהליםטכנייםמדעיים

ומין ושנה סוכניםודומיהםAdministraודומיהםואקדמיים:כלסר
TotalScientificOthertors andClericalוזבנים

and acadeprofessional,managersand relatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

and related
workers

01234סמל

אלפים
Thousandsאחוזים

1973 המועסקים 1,088.4100.05.711.43.316.47.9כל
'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
19791,240.6100.08.014.44.018.07.6

1973 746.4100.05.87.94.411.68.1גברים
'1973746.8100.05.77.94.411.67.9
1975748.2100.06.47.84.411.68.4
1976753.2100.06.88.05.311.88.3
1977769.6100.06.98.26.111.78.3
1978789.8100.07.78.45.411.88.6
1979799.4100.07.99.05.6.11.88.3

1973 26.87.6(0.7)342.0100.05.618.9נשים
'1973347.6100.05.519.00.726.87.5
1975364.1100.06.922.70.628.86.9
1976373.6100.07.222.61.128.37.5
1977389.9100.07.422.71.130.06.9
1978422.9100.07.924.21.129.06.2
1979441.4100.08.024.11.029.16.3

1973 השכירים 818.4100.06.713.63.120.23.2כל
'1973824.9100.06.513.63.120.13.1
1975850.4100.07.514.53.021.23.6
1976854.8100.08.114.93.821.43.6
1977884.5100.08.114.94.122.13.6
1978931.4100.09.015.83.621.93.7
1979960.2100.09.116.13.721.93.7

1973 549.3100.06.79.44.314.53.2גברים
'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
1979594.3100.09.210.35.315.03.8

1973 269.1100.06.622.20.831.73.3נשים
'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
1979365.9100.08.925.31.032.93.5

י"ב/1. ללוח 7 הערה ראה ו
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TABLE XII/15.  EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION AND SEX

מקצועייס עובדים
אחריםבתעשייה. עובדים

בבנייה בתעשייה.במחצבים.
ופועלים בתחבורה.בתחבורה

בחקלאות אחריסעובדים ופועליםמקצועיים בבנייה
שירותים AgriculturalSkilledעובדי workersמקצועיים בלתי
Service workersworkersin industryOther workersYear and sex

mining. building,in industry,
transporttransport.
and otherbuilding and

skilled workersunskilled workers

56789Code

Percentages
12.47.029.36.6All employed persons 1973
12.57.029.46.61973'
11.76.228.36.11975
IL46.427.16.11976
1116.226.16.41977
11.26.026.35.21978
11.05.626.74.81979

8.37.937.88.2Males 1973
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
7.46.936.96.21979

21.25.111.03.1Females 1973

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
17.43.38.52.31979

12.53.029.87.9All employees 1973
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
11.62.026.45.61979

9.13.739.110.0Males 1973
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
8.22.837.97.51979

19.31.611.03.6Females 1973

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
17,10.7 .8.12.51979

1 /Seenote'to Table XII1.
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לימוד ושנות יד משלח מין, לפי מועסקים, י"ב/6ו. לוח
1979

מקצועות בעלי
מקצועות אחרים.בעלי חופשיים

ודומיהםמדעיים פקידותמנהליםטכניים עובדי
לימוד הכלשנות ודומיהםOtherAdministratorsואקדמייםסך

TotalScientific andprofessional.and managersClerical and
academictechnicalrelated workers
workersand related

workers

0123סמל

כוללאלפים 1,240.697.1175.548.2218.9סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0
047.0(0.3)(1.0)1.0

5822.63.08.610.4

9  1015.4(0.2)5.89.818.7

111228.72.725.238.548.6

13  1514.517.746.321.815.0
16 +11.979.419.320.36.3

111.316+14.012.611.8ציון'

799.461.970.043.892.1גבריסאלפים
100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים

047.7(0.6)(11)2.1

5826.74.98.716.9

91015.8(0.2)7.29.916.6
111227.22.630.238.239.1

131510.714.036.721.416.0

16 +11.883.220.420.79.3

11.016+13.612.611.7חציון1

441.435.2105.24.3127.0נשיםאלפים

100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים

045.6(0.1)(0.3)
5  815.11.8(7.1)5.8

9  1014.6(0.3)4.8(7.1)20.3

111231.32.922.042.955.3

13  1521.324.652.726.214.2
16 +12.172.318.6(16.7)4.1

11.916+14.212.711.9חציון'

לימוד. שטית 16  18 הינה 16+ קבוצת גי הונח החציון חישוב לצורך
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TABLE XII/16.EMPLOYED PERSONS, BY SEX, OCCUPATION AND YEARS OF
SCHOOLING

1979

מקצועיים אחריםעובדים עובדים
בתעשייה.בתעשייה,
בתחבורה,במחצבים.

בתחבורה ופועליםבבנייה. בבנייה
מקצועיים מקצועייםופועלים בלחי

מכירות. שירותיםעובדי בחקלאותעובדי Otherאחריםעובדים workersYears of schooling
וזבנים Serviceסוכנים workersAgirculturalSkilled workersin industry,

Sales workersworkersin industry,transport and
mining. buildingbuilding and
and transportunskilled
and otherworkers

skilled workers

456789Code

92.0134.068.5325.3S8.3GRANDTOTAL thousands

100.0100.0100.0100.0100.0percentages

8.620.914.87.421.204

29.635.825.537.946.758

18.616.715.321.916.6910

31.120.335.627.512.711  12

7.95.37.04.32.31315

4.21.11.71.0(0.5)16+

10.38.310.39.47.5Median'

64.658.154.2288.248.4Males thousands

100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

9.719.114.67.622.104

29.338.725.637.647.758

17.115.914.321.915.5910

31.319.637.127.611.911  12

7.85.36.64.22.11315

4.7(1.4)(1.8)I.I(0.6)16+

10.38.210.49.47.3Median'

27.575.814.437.09.9Females thousands

100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

6.322.214.85.216.504

30.133.625.440.242.358

22.117.219.022.322.7910

30.520.930.326.716.511  12

8.15.38.55.0(2.1)1315

(2.9)(0.8)(21)(0.6)
16+

10.28.310.09.48.2Median'

ars of schoolinc.1 H>r computing the median, the group 16+ was considered 1618 v>
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תקופת לידה, יבשת יד, משלח לפי יהודיים, י"ב/7ו.מועסקים לוח
ומין עלייה

1979

ישואק Israelילידי born '
עלויליד

Father born in יליד האב ומין יד הכלמשלח סך
Totalהכל עדאירופהאסיהסך

Totalהכלאמריקהאפריקהישראל Upסך to19481955
IsraelAsiaEuropeTotal194719541960

AfricaAmerica

כוללאלפים 1,118.555.9'סך 410.3152.2192.2316.220.5157.455.8 אחתים 
ואקדמיים מדעיים מקצועות בעלי

100.0
8.7

100.O 100.0
8.5 9.4

100.0
2.3

100.0
15.5

100.0
2.6

100.0
(3.0)

100.0
2.4

100.0
1.8 טכניים אחרים, חופשיים מקצועות בעלי

ודומיהם
15.021.5 19.912.525.19.28.48'312.7

מנהלים
ודומיהם פקידות עובדי

4.3
19.3

5.3 4.3
22.4 22.7

1.8
25.7

6.0
20.9

2.9
15.1

5.0
15.3

3.4
14. 3

3.1
14.7 וזבנים סוכנים מכירות, 7.76.7עובדי 5.86.15.68.011.47.96.5 שירותים עובדי

בחקלאות עובדים
11.1
4.9

7.1 7.4
7.1 5.8

10.4
4.0

4.8
5.8

18.5
4.9

22.8
(4.0)

19.4
5.7

16.9
6.2 במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 25.220.2עובדים 22.733.415.232.424.832.732 8 מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים
בתחבורה בתעשייה, אחרים עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

3.8(1.3) 213.81.16.35.45.95.3

אלפים  696.131.6'גברים 227.084.5105.8220.514.4113.438.1 אחוזים 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 ואקדמיים מדעיים מקצועות 8.99.0בעלי 9.82.416.12.9(2.8)2.6(2 *) טכניים אחרים, חופשיים מקצועות בעלי
ודומיהם

9.412.6 12.07.215.96.77.16.2
\*.. י ו

8.0
מנהלים

ודומיהם פקידות עובדי
6.3
12.9

7.7 6.8
12.6 11.3

2.8
10.7

9.8
11.4

4.0
11.6

(6.4)
13.5

4.4
12.1

4.5
9.9 וזבנים סוכנים מכירות. 8.57.7עובדי 7.57.87.58.813.58.37.5 שירותים עובדי

בחקלאות עובדים
7.0
6.1

4.2 4.5
9.4 8.5

5.8
6.0

3.6
8.6

10.6
5.5

12.1
(5.0)

10.5
5.7

9.9
8.0 במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 36.034.8עובדים 36.952.425.642.333.343.043.5 מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים
בתחבורה בתעשייה, אחרים עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

4.8(1.9) 2.94.81.67.6(6.47.36.7

אלפים  !נשים '422.624.3 183.167.886.595.55.844.017.5 אחוזים 
) 100.0100.0 100.1100.0100.0100.0100.0100.0100.0 ואקדמיים מדעיים מקצועות 8.38.3בעלי 9.2.414.8) 2.0(1.7(2.1)(1.1) טכניים אחרים, חופשיים מקצועות בעלי

ודומיהם
< 24.132.9 29..18.936.2(10.3) 14.913.722.4

מנהלים
ודומיהם פקידות (0.6)עובדי (2.1) 1.2 1 0

44.1 35.0 36.6 29.8
(1:7) (0.5) !■;
20.7 23.2 32.:

(0.7)
19924.7 וזבנים סוכנים מכירות, 7עובדי 6.45.4 3.3.93.>(5.2) 6.07.1(4.6) שירותים עובדי

בחקלאות עובדים
במחצבים, בתעשייה, מקצועיים עובדים
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייול

10.8 10.9 17.7
(3.8) 2.4 2.8
(1.3) 5.2 7.7

16.0
1.5

1 10.C

6.:
2..
:2

50.0 36.5
(1.7) 3.5
(5.2) 10.0

42.1
5.3
6.6

32.2
(2.3)
10.3

אחרים
בתחבורה בתעשייה, אחרים עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

3 2.(0.4) 1.(05) 2:(3.4) 3.42.5(2.3

ידוע. לא כולל 1
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TABLE XII/17.JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, CONTINENT OF

BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND SEX

1979

Born in AsiaAfrica אירופהיליד עלואמריקה
immigratedJorn inEuropeAmerica  immigratecI

Occupation and sex

עד
הכל+19611965 Upסך to194819551961 19651969+
1964Total19471954196019641968

48.430.839I.S95.1117.339.033.414.089.8TOTAL thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
2.35.612.79.19.211.912.318.121.1Scientific and academic workers
8.79.014.611.913.617.914.519.616.4Other professional. technical

and related workers
(1.3)(2.0)5.48.96.63.13.4(3.6)2.1Administrators and managers
16.717.619.122.819.519.219.420.314.4Clerical and related workers
7.210.09.411.511.78.08.3(6.5)5.7Sales workers
18.912.39.16.810.110.610.28.79.3Service workers
3.2(1.7)4.06.13.72.64.0(5.1)2.3Agricultural workers

34.133.622.020.622.523.623.415.922.8Skilled workers in industry, mining
building and transport >£

other skilled workers
7.68.33.62.22.93.14.6(2.2)5.8Other workers in industry,

transport and building and
unskilled workers

31.721.0248.466.779.522.220.88.249.1Males thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(2.3)6.813.510.09.911.913.023.524.0Scientific and academic workers
6.56.89.58.18.711.910.016.010.2Other professional. technical

and related workers
(2.0)(2.9)8.012.09.15.05.0(6.2)3.6Administrators and managers
10.812.215.420.915.713.714.514.88.5Clerical and related workers
8.511.79.110.710.88.27.5(4.9)6.2Sales workers
11.49.86.24.07.66.87.5(4.9)6.4Service workers
3.9(1.5)4.56.14.1(3.7)(4.0)(6.2)3.2Agricultural workers

45.439.029.525.630.335.232.521.031.3Skiitea workers in industry, mining
building and transport St.

other skilled workers
9.29.3 .4.22.73.8(3.7)6.0(2.5)6.6Other workers in industry,

transport and building and
unskilled workers

17.110.0142.828.338.016.712.35.940.6Females thousands
.1OO0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(2.4)(3.1)11.47.17.912.011.5(10.3)17.8Scientiifc and academic workers
12.414.423.420.623.526.522.124.123.5Other professional. technical

and related workers
(0.6)I.I(1.8)(1.6)(0.6)(0.8)(1.7))0.5(Administrators and managers
27.229.925.527.427.426.527.027.621.3Clerical and related workers
(4.7)(6.2)9.913.214.07.89.8(8.6)5.0Sales workers
32.017.514.113.515.315.114.8(13.8)12.8Service workers
(2.4)(1.0)2.95.72.9(1.2)(3.3)(3.4))1.3(Agricultural workers
13.621.69.39.36.38.48.2(8.6)13.0Skilled workers in industry, mining

building. transport Sl other
skilled workers

(4.7)(6.2)2.5(1.4)(1.1)(1.8)(2.5)(1.7)5.0Other workers in industry.
transport and building and
unskilled workers

I Including not known.
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ומין בעבודה מעמד לפי מועסקים,  י"ב/18. לוח
TABLE XII/18.  EMPLOYED PERSONS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX

משפחה בני
קיבוציםחבריעצמאיים תשלוםחברי ללא

הכל MembersקואופרטיבSelfמעבידיםשכיריםTotalסך ofUnpaid
EmployeesEmployersemployedCooperativeqibbuzimfamily

membersmembers

Percentagesאחוזיםאלפים
Thousands

הכל Totalסך
XI 1955585.7100.063.222.68.45.8

1960701.8100.067.419.77.35.6
1965879.0100.072.217.85.44.6
1970963.2100.073.63.713.01.14.93.8
1971997.1100.074.73.412.51.24.73.5
19721,047.4100.075.23.012.5.14.63.6
19731,088.4100.075.23.412.4.14.83.1
'19731,094.4100.075.43.412.2.14.83.1
19741,097.0100.076.02.713.0.05.02.3
19751,112.6100.076.42.5125.05.02.5
19761,127.2100.075.82.612.8.05.02.8
19771,159.2100.076.32.712.50.95.12.6
19781,213.0100.076.83.611.40.95.12.3
19791,240.6100.077.44.110.70.84.82.2

D י 7 3 JMales
זא 1955443.0100.064.427.06.62.0

1960521.9100.068.924.35.31.5
1965637.3100.072.422.53.81.3
1970679.8100.072.84.616.4.43.51.1
1971697.7100.073.74.515.8.63.50.9
1972724.4100.074.04.116.1.53.40.9
1973746.4100.072.64.615.9.43.60.9
'1973747.0100.073.84.615.7.43.60.9
1974743.8100.073.83.616.9.43.70.7
1975748.4100.073.93.516.6.43.80.9
1976753.2100.073.43.616.8.33.91.0
1977769.6100.073.53.616.6.33.91.1
1978789.8100.073.75.015.3.34.10.7
1979799.4100.074.35.814.1.23.80.8 .

נשים
\\ 1955142.7100.059.58.9

z s

14.0
rem a 1

17.6
1960179.9100.062.86.613.017.6
1965241.9100.071.55.79.513.3
1970283.4100.075.61.04.80.38.010.3
1971299.4100.076.80.84.80.47.69.6
1972323.0100.077.70.74.40.37.39.6
1973342.0100.078.70.84.60.47.58.0
'1973347.7100.078.70.94.50.37.67.9
1974353.1100.080.70.75.00.27.75.7
1975364.0100.081.50.54.10.37.66.0
1976373.6100.080.80.64.70.47.16.4
1977389.9100.081.80.74.40.37.45.5
1978422.9100.082.50.84.3(0.2)6.95.2
1979441.4100.082.90.94.5(0.2)6.64.8

הערה ראה יב/ו.ו toTableXII1.1'/ללוח See note
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כלכלי, ענף סיבה, לפי מעבודתם1, זמנית נעדרים מועסקים י"ב/9ו. לוח
ומין יד משלח

TABLEXII/19EMPLOYED PERSONS TEMPORARILY ABSENT FROM WORK', BY
CAUSE, ECONOMIC BRANCH, OCCUPATION AND SEX

1979

אחוזיםאלפינ
ThousandsPercentages

סמל
Codeהכל הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך

TotalMales:emalesMalesMalesFemales

הכל2 109.365.743.6100.0100.0100.0TOTALסך
ההיעדרות Causeסיבת of absence

41.119.122.037.629:150.5Leaveחופשה 21.615.36.319.823.314.4Illnessמחלה
לידה 7.27.26.616.5Maternityחופשת leave

39.431.38.136.047.618.6Otherאחרת
ענף בכל מהמועסקים
Of employed in each כלכלי branchEc0nענף o m ic branch

ודיג0 ייעור .5.03.71.46.96.78.2Agricultureחקלאות. forestry and fishing
וחרושת)12 (כרייה 25.120.15.18.48.87.2Industryתעשייה (mining and

ומים3 (11.8)9.610.3(0.2)1.11.0חשמל
manufacturing)

Electricity and water
ועבודות4 (בנייה Construction(4.3)8.48.8(0.2)6.96.8בינוי (building and

5

ציבוריות)
אוכל שירותי 8.55.62.85.85.85.7מסחר.

public works)
Commerce, restaurants and

hotelsוהארחה
ותקשורת6 אחסנה ,7.26.21.08.58.87.0Transportתחבורה. storage and

communication
עסקיים7 ושירותים 7.14.03.17.47.96.8Financingפיננסים and business

ציבוריים8 שירותים
וקהילתיים

41.814.527.111.68.913.6
services

Public and community
services

ואחרים9 אישיים 5.53.12.47.27.46.9Personalשירותים and other services
בכל ידמהמועסקים משלח

Of employed in each יד occupationOccupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 11.05.55.411.38.815.4Scientificבעלי and academic workersואקדמיים
חופשיים1 מקצועות 23.47.515.913.310.715.1Otherבעלי professional. technical

ודומיהם טכניים andאחרים. related workers
Administrators(2.3)6.67.0(0.1)3.23.1מנהלים2 and managers
ודומיהם3 פקידות 15.67.18.77.17.76.9Clericalעובדי and related workers
סוכנים4 מכירות. עובדי

וזבנים
4.42.91.54.84.55.5Sales workers

שירותים5 11.64.57.18.77.79.4Serviceעובדי workers
בחקלאות6 4.63.61.06.76.76.9Agriculturalעובדים workers

מקצועיים78 28.125.72.38.68.96.2Skilledעובדים workers in industry, mi
במחצבים. ,ningבתעשייה. building and transport

בתחבורה בבנייה.
אחרים מקצועיים andופועלים other skilled workers

בתעשייה.9 אחרים Other(6.1)8.48.3(0.6)4.94.0עובדים workers in industry,
ובבנייה בתחבורה

מקצועיים בלתי transportופועלים and building and
unskilled workers

1 Excl. Bedouins.
2 Inch economic branch and occupation not known. ידועים. לא יד ומשלח כלכלי ענף כולל 2
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כלכלי, ענףו לפי חלקית, בעבודה ושכירים מועסקים י"ב/20. לוח
ומין יד משלח

1979

סמל
Codeיד ומשלח כלכלי ענף

rposnD
employed

rvpVn :
Parttime

שכירים מזה:
Thereof: employees

אלפים
Thousands

אחוזים
Percentages

אלפים
Thousands

אחוזים
Percentages

הכל 293.4100.0227.1100.0סך

כלכלי ענף
ודיג0 ייעור 16.35.63.91.7חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 47.816.438.116.9תעשייה

ומים3 1.10.41.00.4חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 12.54.38.83.9בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 34.812.020.39.0מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 12.94.48.43.7תחבורה,

עסקייםר ושירותים 24.58.420.39.0פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 114.939.5108.448.2שירותים

ואחרים9 אישיים 26.19.015.87.0שירותים

יד משלח
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 26.69.222.910.2בעלי

טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות בעלי
ודומיהם

60.520.954.124.2

4.21.43.21.4מנהליט2

ודומיהם3 פקידות 58.020.053.123.7עובדי

חבנים4 סוכנים מכירות, 22.67.89.84.4עובדי

שירותים5 44.715.435.515.9עובדי

בחקלאות6 16.15.64.52.0עובדים

במחצבים.78 בתעשייה, מקצועיים עובדים
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים

46.916.232.114.3

ובבנייה9 בתחבורה בתעשייה, אחרים עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים

10.13.58.53.8

הקובע בשבוע חלקית מועסקים

חלקית כלל 241.0X162.2Xבדרך

מלא כלל 72.9X61.2Xבדרך

תא. ככל השכירים או המועסקים מכלל אחוז
ידוע". "לא כולל 2
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TABLEXII/20.PARTTIME EMPLOYED AND EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION AND SEX

1979

חלקית מועסקים
Partlime employed

שכירים מזה:
Thereof: employees

Economic branch and occupation

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

'Percentagesאחוזים1

14.6 23.640.123.714.139.4TOTAL

Economic branch
17.4 22.639.221.819.431.4Agriculture. forestry and fishing

12.7 16.026.915.112.423.8Industry (mining and manufacturing(

(8.2) 9.6(23.5)8.9(7.4)(23.5)Electricity and water

13.7 15.240.414.312.440.9Construction (building and public works(

14. 24.043.625.614.345.1Commerce, restaurants and hotels

11.3 15.335.014.110.629.8Transport, storage and communication

13.8 25.438.425.713.736.9Financing and business services

17.9 31.742.931.417.442.9Public and community services

18.9 34.052.736.216.160.0Personal and other services

Occupation

18.0 27.443.026.817.342.5Scientific and academic workers

18.5 34.545.435.918.547.5Other professional. technical and related
workers

6.6 8.732.69.37.528.6Administrators and managers

15.5 26.534.525.815533.4Clerical and related workers

14.7 24.547.828.315.150.8Sales workers

16.0 33.446.732.514.846.1Service workers

18.5 23.441.824.322.042.3Agricultural workers

12.6 14.429.012.911.623.5Skilled workers in industry, mining, build
ing and transport A other skilled workers1

15.3 17.426.316.114.423.1Other workers in industry, transport and
building and unskilled workers

ThousandsParttimeאלפים employed in the
determinant week

64.2 214.0149.9162.242.3120.3Generally parttime

48.6 72.924.461.239.122.1Generally fulltime

1 Percentages of all employed persons or employees in each cell.
2 Includes not known.
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קבוצת לפי 4ו34, בגיל באוכלוסייה ועבודה1 י"ב/21.לימודים לוח
אוכלוסייה וקבוצת מין גיל,

TABLEXII/21STUDY AND WORK1 AMONG POPULATION AGED 1434, BY AGE
GROUP, SEX AND POPULATION GROUP

1979

מזה:

כולל סך
Age group גיל יהודיםקבוצת

הכל סך
Ageקבוצח group גיל

GrandThereof:
total141718293034Jews141718293034

total

כולל GRANDסך TOTAL
אלפים 1,298.5257.3767.4274.11,102.1201.7653.8246.6 thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.O100.0too.o100.0 percentages

45.611.848.569.447.011.448.971.3Work2עובדים2
3.75.13.72.44.26.44.12.7Studyלומדים

לומדים 41.56.644.466.442.44.944.367.9Doלא not study
עובדים2 54.488.251.530.653.088.651.128.7Doלא not work2
20.474.29.11.620.078.19.01.7Studyלומדים

לומדים 33.713.642.128.832.610.241.826.7Doלא not study

אלפים 657.2131.2389.4/315.0556.7102.5332.1121.9Malesגגרים thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

53.213.853.989.052.012.250.988.8Work2עובדים2
4.05.33.93.14.56.64.33.4Studyלומדים

לומדים 48.88.349.785.347.15.646.284.4Doלא not study
עובדים2 46.886.246.111.048.087.849.111.2Doלא not work2
20.974.29.52.020.176.59.22.2Studyלומדים

לומדים 25.711.736.38.827.610.839.68.8Doלא not study

.641נשיםאלפים S125.2378.1137.9545.198.5321.6124.3Females  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

37.99.242.950.041.99.946.854.2Work2עובדות2
3.44.73.51.83.95.93.92.0Studyלומדות

לומדות 34.14.539.047.737.64.042.451.7Doלא not study
עובדות2 62.190.857.150.058.190.153.245.8Doלא not work2
19.974.58.61.119.980.28.71.1Studyלומדות

לומדות 41.915.948.148.737.89.644.144.4Doלא not study

1 Work employed persons; do notworkunemployed and
not in labour force. 2 Includes not known.

מועסקים בלתי עובדים לא ; :ryes™  onus
ידוע. לא כולל 2 העבודה. בכוח ואינם
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שנות גיל, אוכלוסייה, קבוצת מין, לפי מועסקים, י"ב/22.בלתי לוח
בישראל האחרונים החודשים ב2ו ועבודה לימוד,

TABLE XII/22.UNEMPLOYED, BY SEX, POPULATION GROUP, AGE, YEARS OF
SCHOOLING AND WORK DURING LAST 12 MONTHS IN ISRAEL

1979 1978 1977 1976 1975 1974 '1973 1973 1970

TOTAL2
Males
Females

Jews
Non Jews

Age group
1417
1824
2534
3554
55+

Years of school
04
58
912
13 +

Worked in Israel during
last 12 months

Did not work in Israel
during last 12 months

TOTAL
Males
Females

Jews
Non Jews

Age group
1417
1824
2534
3554
55+

Years of schooling
04
58
912
13+

Worked in Israel during
last 12 months

Did not work in Israel
during last 12 months

Thousands
36.8 44.7 47.4
19.6 23.4 26.2
17.2 21.5 21.2
34.5 40.2 44.7
2.5 4.1 2.7

פ ל

3.5
14.3
11.9
5.8
1.3

5.0
17.6
13.1
7.1
1.9

5.4
17.9
13.6
8.4
2.1

1.2 1.6 2.3
8.5 10.6 13.2

20.7 24.3 23.5
6.2 7.3 7.7

18.9 21.4 22.2

17.9 23.3 25.2

Percentages
2.9 3.6 3.9
2.4 2.9 3.3
3.8 4.8

3.5
3.3

3.0
2.0

5.2
4.1
2.3

10.0
7.6
2.9
1.3
1.6

1.4
3.0
3.7
1.9
1.5

1.4

13.2
9.2
3.4
1.6
1.0

1.8
3.7
4.5
2.3
1.7

1.9

13.9
9.8
3.8
1.9
1.1

2.5
4.4
4.6
2.7
1.8

2.1

42.5
23.9
18.6
38.4
4.1

4.7
17.1
11.7
7.3
1.8

2.6
11.6
20.2
7.6

3.6
3.1
4.7
3.6
3.6

12.7
9.4
3.5
1.7
1.0

2.7
3.8
4.2
2.9
1.9

1.7

35.1
18.8
16.7
32.3
3.0

3.9
13.7
9.3
6.4
1.8

2.3
10.3
16.2
6.5

34.3 29.7 29.5
18.2 18.3 18.2
16.0 11.5 11.3
31.3 27.7 27.3
2.9 2.0 (2.2)

4.6
13.0
7.7
6.7
2.3

2.7
10.6
15.2
6.3

22.3 16.5 16.5

3.1
2.5
4.4
3.1
2.8

10.1
7.3
3.0
1.5
1.0

2.3
3.4
3.4
2.6
1.6

3.0
2.4
4.3
3.1
2.8

11.3
6.9
2.7
1.6
1.2

2.5
3.4
3.3
2.7
1.6

1.7

5.7
12.3
5.0
5.0
1.7

1.6
10.9
13.0
4.0

16.0

20.2 18.6 17.8 13.7

2.6
2.4
3.2
2.7
1.9

11.2
6.1
1.9
1.2
0.9

1.3
3.3
2.9
1.9
1.4

1.0

5.5
12.0
5.2
5.1
(1.7)

38.2
23.8
14.4
.35
(3.1

8.9
16.7
5.4
(4.9
(2.3;

(1.5) (2.9
10.7 16.8
12.8 14.8
(4.4) (3.6;

16.3 18.6

13.2 19.6

אחוזים3
2.6
2.4
3.2
2.7

3.8
3.4
4.8
3.9

(2.0) (3.4)

10.8 15.9
6.0 9.1
1.9 2.5
1.3 (1.4)
(0.9) (1.3)

1.2
3.3
2.9
(2.0)
1.4

1.2

2.3
4.8
4.0
(2.3)
1.9

1.9

הכל2 סך
גברים
נשים

יהודים
יהודים לא

גיל קבוצת
1417
18  24
25  34
3554
+55

לימוד שנות
04
5  8

912
13+

ב12 כישראל עבדו
האחרונים הדוודשים
ב12 בישראל עבדו לא
האחרונים החודשים

הכל סך
גברים
נשים

יהודים
לאיהודים

גיל קבוצת
1417
18  24
25  34
3554

55 +

לימור שנות
04
58
912
13 +

ב2ו בישראל עבדו
האחרונים החודשים
ב12 בישראל עבדו לא
האחרונים החודשים

/I See note ' to Table XII1.
2 Inch yearsof schooling not known.
3 Of civilian labour force in each cell.

יב/ו. ללוח י הערה ראה 1

ידיעות. לא לימוד שנות כולל 2
תא. בכל האזרחי העבודה מכוח 3
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חיפוש אופן עבודה, חיפוש משך לטי מועסקים, י"ב/23.בלתי לוח
ומין עבודה

TABLE XII/23.UNEMPLOYED, BY DURATION AND MODE OF SEEKING WORK

AND SEX

1979

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

Percentages אחתים

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

Thousands אלפים

TOTAL1

Duration o fseekin |
w o r k (weeks)

1

2

3

4

58

913

14+

100.0 100.0 100.0 17.2 I?.* 36.8 הכל1 סך

2.61.21.47.36.38.1

4.21.92.111.79.912.2

2.31.21.16.46.36.4

6.33.52.917.618.216.9

6.03.62.716.818.815.7

6.13.33.017.017.217.4

8.35.54.023.223.523.2

עבו חיפוש משך
(שבועות)

1

2

3

58

913

14 +

ע חיפוש ואופן הב ngד workMode of s e e k i

התעסוקה שירות 15.58.57.043.143.840.2Employmentדרך service
בעיתונות 11.04.66.730.623.738.5pressAdvertisementמודעה in the

אישית 4.73.41.513.117.58.6Personalפנייה application
2.81.61.27.88.26.9Friendsחברים
2.01.31.05.66.75.7Otherאחר

כולל בדוים; כולל לא ידועלאו
1 Excl. Bedouins; incl. not known.
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עבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל י"ב/24.אוכלוסייה לוח
חלקית לעבודה וסיבות מין ושנתיות, שבועיות

TABLEXII/24.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY WEEKLY AND ANNUAL

LABOUR FORCE CHARACTERISTICS, SEX AND CAUSE OF PARTTIME WORK

1979

שבועיתכונות עבודה ותכוח
forceאוכלוסייה characteristicsWeekly labour
14+ בגיל

עבודה כוח nilAnnual"מועסקיםPopulaתכונות labour
הכלtion1שנתיות Employed3.£.*£*?forceסך characteristics

agedr_ f §.r55g
14+*' 31

Total5דולקותמלא H5 ED U
P T,^

Full
time

Part
time

n

כולל סך
ל א
2,494.3

ם י פ
1,252.0821.7285.7108.6

and s
36.0

~hou s
1,242.3GRAND TOTAL

:Thereofמזה:
החודשים נ12 1.347.11.234.8821.7285.7108.618.7112.3Workedעבדו during last 12 months

הכל2 סך  /האחרונים lota2
יותר או שבועות 411.112.51.065.6741.0230.389.44.946.941 weeks or more

שבועות ו 40220.1157.174.952.117.013.163.0140 weeks
הכל סך  1,229.1802.3606.0112.165.318.9426.9MALESגברים TOTAL

:Thereofמזה:
החודשים נ12 עבדו

הכל2 סך האחרונים
862.4795. 5606.0112.165.312.166.9Worked during last 12 months

 total1
יותר או שבועות 41739.9706.0557.091.354.33.433.941 weeks or more

שבועות ו 40113.381.944.819.29.68.331.41  40 weeks חלקית לעבודה םאחוסיבה ;י snta gPerc eCause of part  time work
הכל שבועותסך 1 40100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0/ 40 weeks total נכות או 12.5Illness(7.5)15.616.812.623.530.8מחלה or disability לפנסיה 8.6Retirement(1.3)(2.1)0.86.4)4.12.3יצא

הסתיימה 13.84.2No(3.9)(4.0)5.25.65.2העבודה more work מצא ולא עבודה 17.021.622.114.414.044.15.4Soughtחיפש work and did not find 12.733.4Studies(10.3)21.917.419.019.4לימודים
24.4Army(6.4)16.413.317.97.210.6צה"ל
19.722.922.525.128.314.211.5Otherאחו andםאלפ sThou s הכל סך 1.265.2449.7215.8173.643.317.1815.4FEMALESנשים TOTAL
:Thereofמזה:

החודשים כ12 עבדו
הכל2 סך 484.7439.2215.8173.643.36.645.4Workedהאחרונים during last 12 months

total1
יותר או שבועות 41372.6359.6184.0139.035.11.513.041 weeks or more

שבועות ן 40106.775.230.132.97.44.8315140 weeks חלקית לעבודה םאחוזסיבה .sntag ePerc eCause of part  time work
הכל שבועותסך 1 40100.0100.1100.0100.0100.0100.0100.0/40 weeks total נכות או 7.0Illness(4.2)6.76.55.06.315.3מחלה or disability לפנסיה (0.4)יצאה (1.0) 1.5(1.7)(0.8)(2.7)Retirement

הסתיימה (3.2)4.0העבודה 4.C3.7(6.1)(7.4)4.0No more work מצאה ולא עבודה 43.32.5Sought(5.2)9.0£1112.48.0חיפשה work and did not fin> בית 26.6Housewife(9.3)25.042.830.2נ.30.632עקות 30.6Studies(14.3)23.620.114.9<.23.620לימודים 10.0Army(3.3)(3.5)(2.9)8.07.13.3צה"ל
16.7Other(18.2)16.716.17.214.423.9אחר

1 Excl. institutions and Bedouins; see introduction.
2 Incl. number of working weeks not known.

מבוא. ראה ובדויס: מוסדות כולל אינו
ידוע. לא עבודה שבועות מספר כולל
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לשכיר וממשכורת משכר לשעה ברוטו הכנסה מדד י"ב/25. לוח
עירוני

TABLEXII/25.INDEX OF GROSS INCOME PER HOUR FROM WAGES AND SALARY

PER URBAN EMPLOYEE

1979

t ומשלח כלכלי הכל19751978'1970ענף Economic//נשיםגבריםסך branch
TotalMenWomenrea v

and occupation

עירוניים 594.5693.9795.1שכירים 776.6498.5296.6100.0Urban employees
1(thousands)(אלפים)1

לשעה ממוצעת 3.79.554.6הכנסה 26.658.445.8XAverage income per hour from
(ל"י) ומשכורת wagesמשכר and salary (IL.)

השינוי X161.258.2אחוז 152.3XXXPercent change in consumer
לצרכן2 prices2במחירים

Indicesמדדים
בתעשייה=00.0ו לשכיר הכנסה

employee inindustry= 100.0Income per
כלכלי Economicענף branch

וחרושת) (כרייה 100.0100.0100.0Iתעשייה 00.0100.0100.028.6Industry (mining and manufactu
ring)

Agriculture, forestry and fishing ודיג ייעור 77.779.884.0חקלאות. 84.778.40.8
ומים 143.1138.4129.2חשמל 135.1125.1130.91.3Electricity and water

ועבודות (בנייה 105.8108.192.3בינוי 94.387.2113.75.3Construction (building and public
(worksציבוריות)

אוכל שירותי 98.099.085.5מסחר, 89.786.597.58.3Commerce, restaurants and hotels
והארחה

אחסנה 117.3120.0111.2תחבורה, 112.6107.6120.26.7Transport, storage and communi
ותקשורת

עסקיים ושירותים 123.4116.8115.7פיננסים 121.8122.5136.69.1
cation

Financing and business services
ציבוריים 118.2114.6102.2שירותים 101.5102.0134.335.2Public and community serices

וקהילתיים
ואחרים אישיים 73.481.176.1שירותים 75.278.191.14.7Personal and other services

לשכ בתעשייוהכנסה מקצועי וכר=00.0ור
= 100.0Income per skilled employee in industryetc. =

יד Occupationמשלח
בתע מקצועיים Skilledעובדים workers in industry, mining

ובתחבורה בבנייה 100.0100.0100.0שייה, 100.0100.0100.027.3building and transport and other
מקצועיים skilledופועלים workers

אחרים
מדעיים מקצועות 160.1161.1בעלי 157.8162.9222.410.1Scientific and academic workers

ואקדמיים
חופשיים מקצועות 132.1132.2בעלי 124.1142.3187.214.9Other professional, technical and

ודומיהם טכניים relatedאחרים, workers
157.2174.1מנהלים 165.1171.3222.54.1Administrators and managers

ודומיהם פקידות 104.2105.1עובדי 102.0114.7147.222.9Clerical and related workers
סוכנים מכירות, 101.191.7עובדי 93.697.9111.83.8Sales workers

וזבנים
שירותים 75.073.1עובדי 69.175.8107.611.1Service workers

בחקלאות 75.379.7עובדים 71.976.8124.01.0Agricultural workers
ופועלים בתחבורה 84.678.3עובדים 81.579.989.64.8Other workers in transport and

מקצועיים unskilledבלתי workers

7
1 Including employees u/hncp wr,n
are not known. nttnjf
2 As against previous survey period as specified in the table, בלוח. נקובה סקר תקופת לעומת 2
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employment and wages by reportsto the דיווחים פי על ושכר תעסוקה
national insurance institute לאומי לביטוח למוסד

שכיר למשרת ממוצע ושבר שבר שכיר, משרות  י"ב/26. לוח
TABLE XII/26.  EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES PER

EMPLOYEE'S POST
Monthly average לחודש ממוצע

השינוי nnKהשנד לעומת
הקודמת

ממוצע changePercentשכר
שכירשכרמשרות rלמשרת earlieron a yea
(ל"י)(מיליונישכיר
ממוצעAverageל"י)(אלפים) שכר

Employees'Wageswages perשכימשרות למשרת
posts(IL. million)employee'sשכירAverage

(thousands)post(I L.)Employee'swages per
postsemployee's

post

1961532.4146.4275XX1961
1962574.7182.23177.915.31962
1963615.5217.93547.111.71963
1964653.6260.13986.212.41964
'1964622.6252.8406XX19641
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 חדשה2סידרכולל Newה series2ncl.workersfrom the Admi
nisteredהמוחזקים Territories

1968720.5427.5593XX1968
1969786.7490.86249.25.21969
1970828.6561.46775.38.51970
1971875.3683.47815.615.41971
'1972911.8809.88884.213.71972נ
1973930.11,051.91,1312.027.41973
1974940.11,450.01,5421.136.31974
'1975976.92,095.62,1453.236.61975'
19761,004.32,863.02,8512.833.01976
19771,034.14,373.94,2303.048.41977
19781,065.66,938.76,5123.154.01978
*19791,153.114,322.912.4204.392.719794

מהשטחים עובדים כולל .Exclלא workers from the Ad
ministeredהמוחזקים Territories

1968716.5426.5595XX1968
1969772.9487.56317.96.11969
1970808.3556.26884.69.01970
1971842.1674.58014.216.41971
'I 972870.1793.99123.313.91972'
1973886.81,031.81.1631.927.51973
1974896.71,420.01,5841.1 '36.21974
'1975929.02,048.62.2052.936.71975'
1976959.72,802.62,9203.332.7J976
1977988.54;293.84,3423.048.71977
19781,016.66,804.36,6932.854.11978
419791,103.714,050.312,7302.693.01979'

1 Chained data according to 1965 sample. 2 For
differences between the old and new series see
introduction. 3 In January 1972 and 1975, large
establishments were added to the sample. In July 1975 the income
tax reform was enacted andthe definitionof salarywas changed.
For these reasons. changes between years should be computed
according to indices only and not accordingto absolute numbers;
see introduction. 4 New sample; comparison with previous
years should be made by means of chained indices. see
introduction.

על 2 .1965 שנת מדגם לפי משורשרים נתוניס 1

ראה לקודמת החדשה הסידרה בין ההבדלים
למדגם הוספו ו1975 1972 בינואר נ מבוא.
הכנסה במס הרפורמה הופעלה 1975 ביולי שגדלו. מפעליס
בין שינויים לחשב יש הנ"ל מהסיבות השכר. הגדרת ושונתה
המוחלטים: המספרים סמך על ולא המדדים סמך על שנים
שנים עם השוואה חדש; מדגם 4 מבוא. ראה
מבוא, ראה משורשרים, מדדים באמצעות לעשות יש קודמות
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ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר1, משרות
בלבלי

י"ב/27. לוח
לחודש ממוצע

2| 9 7 9

למשרת ממוצע שכר
(ל"י) שכיר

Average wages per
employee's post

ל"י) (מיליוני שכר
Wages (IL. (ת10!תיח

שכיר משוות
(אלפים)

Employee's posts
)thousand)

כלכלי ענף סמל
Code

12,420 14,322.9 ,153.1 כולל סך
42.3
19.8

318.7
134.0

7.540
6,760

5.3
0.6
13.1
3.4

44.5
3.5

121.5
15.2

8.360
5.820
9.260
4.460

2,57.5
5.0

34.2
55.7
13.3
15.1

3.737.8
111.1
335.0
452.2
118.6
191.7

13,000
22.290
9.810
8.120
8.940
12.700

28.0443.715.830

10.4
49.4
61.3

144.2
675.1

1.114.7

13.850
13.660
18,190

15.2151.59,990

11.3
72.1
62.4

2.56./
766.0
628.0

22,7.50
10.620
10.060

9.7138.014.200

/09.7
41.1
39.2
29.4

1.121.7
571.5
316.3
233.9

10.230
13,900
8,070
7,950

71.3
27.5
43.8

1.239.4
490.9
748.5

17, 380
17,870
17.070

101.0
55.0

1.409.6
938.6

13.960
17.060

46.0471.010,240
417.6
88.2
50.7
158.8
70.3
10.5
39.2

5.144.0
1,477.7
426.8

1,598.0
1,167.3

87.7
386.5

12.320
16,750
8,410
10,060
16.610
8,360
9,860

40.3
11.7
15.6

329.6
125.1
147.3

8.180
10,720
9,430

8.630.53.560

4.426.86,030

ללוח 4 שירותיהערה כולל 3 ברשויותיב/26. חינוך

ודיג ייעור חקלאות,
■ ושירותים למטעים (פרט חקלאות

לחקלאות)
הדרים גידול

להדרים) (פרט מטעים גידול
לחקלאות שירותים

ודיג ייעור

וחרושת) (כרייה תעשייה
וחציבה כרייה

וטבק משקאות מזון.
ועור הלבשה טקסטיל,

ומוצריו עץ
לאור והוצאה דפוס ומוצריו, נייר

ונפט כימיים מוצרים פלסטיק גומי,

אלמתכתיים מינרליים מוצרים
מתכת ומוצרי בסיסית מתכת

הובלה וכלי חשמלי ציוד מכונות,

ושונות יהלומים
ומים חשמל

ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי
לבניין ומשנה כללית קבלנות

ואזרחיות הנדסיות ציבוריות. עבודות
והארחה אוכל שירותי מסחר,

סיטוני מסחר
קמעוני מסחר

והארחה אוכל שירותי
ותקשורת אחסנה תחבורה,

יבשתית תחבורה
תקשורת ואויריח. ימית תחבורה
לתחבורה אחרים ושירותים

עסקיים ושירותים פיננסים
ונכסי ביטוח פיננסיים, מוסדות

דלאניידי
ומשפטיים עסקיים שירותים
וקהילתיים ציבוריים שירותים

ממשלתיים מינהל שירותי
המקומיות הרשויות של מינהל שירותי

חינוך' שירותי
בריאות שירותי

וסעד רווחה שירותי
אחרים וקהילתיים ציבוריים שירותים

ואחרים4 אישיים שירותים
וספורט בידור אמנות. תרבות, שירותי

בית למשק ותיקונים מוסכים
ובמוסדות בבתים שירותים

0
0002

03
04
05
0607
12
10
11  12
1315
16
1718

1920

21
2223
2426

2729
3
4
4041

42

5
50
5156
5758
6
6062
6367

7

7072

73

80
82
83
85
87
81,84,86,88,89
9
90
9192

93

אחרים אישיים שירותים 9498
ראה 2 המוחזקים. מהשטחים עובדים כולל ו

בית. עוזרות כולל לא 4 מקומיות.
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TABLEXII/27.EMPLOYEES' POSTS', WAGES AND AVERAGEWAGES PER EMPLOYEE'S!
POST, BY ECONOMIC BRANCH

Monthh average

Indicesמדדים

'משרתממוצעשכר
שכירשכרמשרות

Employee's posts'VagesAverage wages per
employee's postEconomic branch

Baseהבסיס

1960 = 1001978=1001968 = 1001978=1001001968 V7/f=/O0

1977(978'1979197719782 197919771978^1979

146.8 142,4104. 31.581.0 §996.6200.9§699.71.077.2192.7GRAND IOTA I.

713 67.8102.6911.0 553J190.4817.21277.9185.6Agriculture, forestryant/ fishing
60.8 55.0107.5835.1 526.7192.1893.21.373.1178.8Agriculture (excl. fruit growing and

agricultural services(
48.1 48.297, 1720.4 436.2191.3905.71.498.4197. 1Citriculture
43.6 46.098.0629.7 351.2170.4763 1,445.9173.9F'ruilז.. growing (e\cf. citrus(
90.5 87.297.21,126.7 654.5189.1750.71.245.3194.5Agricultuarl services
107.5 92.4107.71,021.4 622.5188.6674.0950.1175.1Forestry and fishing
!40.7 136.7!02.81.618.3A0015. #197.4736.71,1503192.0Industry (mining and manufacturing(
98.7 97.1109.21.168.0 779.3235.7802.81,183.1215.9Mining and quarrying
153.8 151.598.61.413.9 873.7180.1576.6919.2182.7Food. beverages and tobacco
127.8 128.799.71,271.4 803.9172.4624.4994.6173.0Textiles. clothing and leather
122.9 116.2] 00.91.324.9 817,9181.4704.0/.078.0/79.7Wood and wood products
133.2 128,0103.41 .39 1 .9 847,0186.0661,91.045.3179.9Paper and paper products. printing and

publishing
Rubber, plastic. chemical products and 141.1 135,1103.71.728.4 1,057.0203.0782.31,225,31959

94,0 93.1100.51.074.3 662,2195.3711.31,143.4194.2
petroleum

Nonmelallic mineral products
128,4 123.0111.31.565.0 978.7218.1795,6!,219.1195.9Basic metal and metal products
196.8 183.4104.62.562.5 1,573.9206.1858.31,302.4197.0Machinery. electrical and transport

equipment
103.0 108.392.21,038.5 714,2174.7659.61.008.4189.4Diamonds and miscellaneous
126.1 !24.399.91.771,8 1.061.1173.1853.61,405.2173.2Electircity and water
117.3 122.4J06.31.J34.0 §775,0200.5§63JA966.6188. 6Construction (buildingand public works(
120.4 126.1107.01,155.1 §789, 1201.8§626.0959.4188.5Building  general and special trade

contractors
101.0 102.7101.71,044.0 714.6194. Si695.81,034.1191.5Public works and civil engineering
143. 7 140.3103.91,559.4 973.2193.9693. 71.085.4186.7Commerce, restaurants and hotels
137.5 132.8107.31,645.3 1.019,7201.6767.81.196.7187.8Wholesale trade
130.7 121.498.41,304.3 800.7182.1659.5998.3185.1Retail trade
168.5 174.3J07J1,797.4 1,160,2192.8665.51,066.£iSO.lRestaurants and hotels

!40.0 !35.5103.81,610.2 984.3.18S6726.71.150.5IS 1.7Transport, storageumi communication
147.8 143.5105.7! .656.3 1,000,8188.4697.41.120.3178.3Land transport
135.1 130.5102.71,578.7 973,0.JSS7745.71.168.6; 8.1.9Air and sea transport, communication

and other transport services
!92.5 182.8107.62,077.6 1.307.8199.6715.41,079.4185.6Financin); and business services
182.9 175.2108.52.251.3 1,443,3200.0823.91.231.3184.3Financing, insurance and real estate

204,5 192.3106.41,822.6 1.108.9198.7576.6891.4!86.7
services

Business and legal services
171.1 §164.3104.61,615.5 §1,031,3211.8§627.6944.0202.5Public andcommunity services
!47.5 144.4103.51.523.3 953.4206.8660.31,032.5199.8Government administration
170.0 158.3106.61.603.8 960.8195.8607.1943.2183.7Municipal administration
!86.8 180.7105.21.786.3 1,147.3202.6635.0956.5192.6Education services'
182.5 177.5104.01.636.5 1,123.9251.0§6334896.6241.4Uealih services
187.0 (72.799.01,649.5 967.2187.4559.9882.1189.2Welfare services
169.0 155,8104.81,500.0 923.4197.2592.7887.6188.2Other public and community services

122.1 121.6104.91.309.9 8297198.0(5S2.61,072.51887Persona) and other services*
139.5 139.5103.31.357.4 860.1196.6616.6973.3190.4Cultural, recreational services and sport
149.7 141.3110.21,776.0 1,089.4208.9771.11.186.2189.6Repair of motor vehicles and other

repair services for households
102,2 106.5102.41,054.4 704.8184.5661.91.031.7180.1Domestic servicesf households and

institutions(
99.2 99.797.4832.4 541.2169.3543.0839.5173.9Other personal services

I Incl. workers fromthe AdministeredTern lories.
services. 4 Exd. household help.

2 See note * to Table Xll/26. 3 Incl. municipal education
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שביר למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות של מדדים י"ב/28. לוח
כלכלי ענף לפי

לחודש ממוצע

כלכלי ענף

שכיר משרות
Employee's posts

שכר
Wages

למשרת ממוצע שכר
שכיר

Average wages per
employee's post

Baseהבסיס

1968 = 100978=100= 10019681978=100= 10019681978=100
19771978'197919771978'197919771978'1979

עובדים 146.8כולל 142.4104.3§996.61,581.0200.9§699.71,077.2192.7
המוחזקים מהשטחים

הכל סך 
ודיג ייעור 71.3חקלאות, 67.8102.6553.7911.0190.4817.21,277.9185.6

וחרושת) (כרייה 140.7תעשייה 136.7102.81,006.8I,MO197.4736.71,150.3192.0

ומיס חשמל
ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

126.1 124.3
117.3 122.4

99.9
106.3

1,061.1
§775.0

1,771.8
1,134.0

173.1
200.5

853.6
§633.4

1,405.2
966.6

173.2
188.6

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה,

143.7 §140.3

140.0 135.5

103.9

103.8

973.2

984.3

1,559.4

1,610.2

193.9

188.6

693.7

726.7

1,085.4

1,150.5

186.7

181.7

עסקיים ושירותים 192.5פיננסים 182.8107.61,307.82,077.6199.6715.41,079.4185.6

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

171.1 164.3

122.1 121.6

104.6

104.9

51,031.3

829.7

1,615.5

1,310.0

211.8

198.0

§627.6

682.6

944.0

1,072.5

202.5

188.7

עובדים כולל 140.8לא 137.0104.1§980.61,553.9200.9715.91,103.6193.0

המוחזקים מהשטחים
הכל סך 

ודיג ייעור 65.4חקלאות, 61.9102.5526.0867.3191.5850.11,325.9186.9

וחרושת) (כרייה 131.6תעשייה 128.6102.3982.31,575.7197.1764.21,197.0192.7

ומים חשמל
ועבודות (בנייה בינוי

ציבוריות)
אוכל שירותי מסחר,

והארחה
ותקשורת אחסנה תחבורה,

126.1 124.3
97.2 101.8

135.2 132.9

138.1 134.0

99.9
106.7

103.9

103.8

1,061.1
§708.2

949.7

98L2

1,771.8
1,035.1

1,516.6

1,604.2

173.1
199.5

194.0

188.5

853.6
1695.5

714.7

732.2

1,405.2
1 ,064.5

1,122.1

1,161.6

173.2
187.1

186.6

181.8

עסקיים ושירותים 192.5פיננסים 182.8107.61,307.82,077.6199.6715.41,079.4185.6

וקהילתיים ציבוריים 169.0שירותים 162.7104.551,027.01,606.4211.8§631.1950.7202.7

ואחרים אישיים 115.5שירותים 114.9104.2800.91,263.8196.1696.81,094.2188.2

י"ב/26. ללוח 4 הערה ראה ו
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TABLEXII/28.INDICES OF EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES PER

EMPLOYEE'S POST, BY ECONOMIC BRANCH

Monthly average

ממוצע שכר
שכיר שכירשכרמשרות למשרת

)OStSEmployee'sWagesAverage wages per
postemployee'sEconomic branch

197519761977197819791975197619771978197919751976197719781979

שינוי שנהאחוז Percentקודמתלעומת change on previous year
3.22.83.1 3.04.340.836.7§52.858.6100.936.633.0§48.454.092.7INCL. WORKERS

FROM THE ADMINIS
TERED TERRITORIES
TOTAL

7.86.85.2 3.62.640.541.145.964.590.452.432.140.856.485.6Agriculture. foerstry and
fishing

0.72.02.9 2.32.844.842.145.660.797.443.839.342.456.292.0Industry (mining and
manufacturing(

2.22.91.4 2.653.7 0.122.675.767.073.150.419.271.364.673.2Electricity and water
0.78.64.1 9.3 .6.3 ■39.128.2520.346.3100.540.140.2§32.652.688.6Construction (building and

public works(
3.25.92.4 6.63.942.445.452.460.293.938.037.343.056.586.7Commerce, restaurants

and hotels
1.2.43.3 2.43.837.933.552.963.688.635.830.449.358.381.7Transport, storage and

communication
6.5.85.3 2.97.647.043.354.158.999.637.535.449.750.985.6Financing and business

services
6.4.44.2 5.84.636.631.1§65.856.7.MI827.925.5§56.750.4102.5Public and community

services
2.4.80.5 1.54.938.148.541.857.998.031.041.743.857.188.7Personal and other services

2.3.32.8 3.04.140.837.0§53.258.5100.936.732.7§48.754.193.0EXCL. WORKERS
FROM THE ADMINIS
TERED TERRITORIES
TOTAL

8.7.95.7 2.92.540.941.945.764.991.553.931.141.656.086.9Agriculture. forestry and
fishing

0.2.32.4 1.62.344.442.545.560.497.143.839.143.156.692.7Industry (mining and
manufacturing(

2.2.91.4 2.653.7 0.122.675.767.073.150.419.271.364.673.2Electricily and water
 13.64.5 7.76.7 41.334.8§21.846.299543.838.3§32.053.187.1Construction (building and

public works(
14.61.7 6.23.941.444.652.459.794.038.838.343.557.086.6Commerce. restaurants

and hotels
02.23.1 2.73.837.633.553.163.588.536.430.649.058.781.8Transport. storage and

communication
65.85.3 2.97.647.043.354.158.999.637.535.449.750.985.6Financing and business

services
64.23.8 5.84.536.530.9§66.056.4111.828.125.6§56.850.7102.7Public and community

services
14.00.5 2.54.244.948.141.257.896.142.242.444.757.088.2Personal and other services

/I See note1 to Table XU26.
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registered unemployment רשומה אבטלה

מובטלים של יומי וממוצע עבודה דורשי רשומים,  י"ב/29. לידו
התעסוקה1 שירות של למבוגרים העבודה בלשכות

TABLE XII/29.  REGISTERED,WORKSEEKERS AND DAILY AVERAGE OF

UNEMPLOYED AT ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE1

בלשכות השנה במשך רשומים
למבוגרים ך/זד?)'העבודה גזגזגצצ  עכ1דה מובטליםב!מוצעדורטיי של יומי
during the year at adultRegisteredWorkseekers  momhly averageDaily average of unemployed

labour exchanges

הכל הכלנשיםגבריםסך הכלנשיםגבריססך 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

1I 95929.02221.2427.7807.3775.2842.309
196089,916 134,58744.67125.79218.2247.5686.0424.2031.839
'196179.824 124,63244.80829.15919.2379.9225,1433.1352,008
196287.413 138.15350,74029.96419.34310.6214.6022.6601.942
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 I 74,25065,10539.15926.94112.2185.7093.8841.825
196987.851 155,70767,85627.17416.21210.9622,3951 .376 .1.019
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
197672.308 134,27061.96218.90810.5928.3161.396855541
197773.437 135.56562.12818.79510,6108.1851,484964550
197872.563 138.11665.55318.52010.0568.4641.361787574
197979,502 151,65772.15520.29010.8349.4561.477829648

One should be cautious on comparing data for the previous ראה קודמות; שנים עם בהשוואה להיזהר יש 1

ars:see introduction. 2 Dueto slowdownsofgovernment לא המדינה עוברי של עיצומים בגלל נ במבוא.
pioyees there was no receptionofthe public during 13 days of לא ולכן ימים. 13 במשך 1975 בשנת קהל קבלת הייתה
16 in which unemployment. work seekers and requests were not התעסוקה. בשירות והזמנות עבודה דורשי אבטלה, נרשמו
gistered at the labour exchanges.
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של למבוגרים העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע י"ב/30. לוח
אבטלה ימי וממוצע נפה מחוז, מדור, מין, לטי התעסוקה, שירות

למובטל בחודש
TABLEXII/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

1965'19701975'1976197719781979

מ עמ צ eragיומיו e1 y a vDa i
כולל 11,477GRAND*3,2001,5951.0001,3961,4841,3סך TOTAL

1.783844551855934787829Malesגברים
1.417751449541550574648Femalesנשים

Sectionמדור
חופשיים 59324187957280Liberalמקצועות professions 5698351165239253271262Clerksקידים

24996569711382102Industryתעשייה
137351635502119Buildingבנייה וקשר כורה 154765185867479Transportחח and communications

75411821273639Servicesשירותים מקצועיים 1.828964653832860805896Unskilledבלתי

ונפה Districtמחוז and
288296152203234201196ירושלים

subdistrict
Jerusalem

הכל סך 853287130158183187235Northernהצפון  total
87379II131216Zefatצפת
ת 5122910121512Kinneretכנר 44515166798996131Yizreelיזרעאל
270774658696476Akkoעכו

הכל סך 596294110153159144162Haifaחיפה  total
4192006086969095Haifaחיפה
177945067635467Haderaחדרה

הכל סך 509269218306340322326Central.המרכז total 107844044454150Sharonהשרון
תקוד, פתח

רמלה
115
126

36
35

53
47

72
80

82
97

81
88

92
76

Petah Tiqwa
Ramla

16111478110116112108Rehovotרחובות

אביב 498182180261276241270Telתל Aviv

הכל סך 456277210315292262288Southernהדרום total 22015297147115100106Ashqelonאשקלון
שבע 236125113168177162182Beerבאר Sheva

למובטלממוצע בחודש אבטלה ימי
Average monthly unemployment days per unemployed

הכל 4.02.61.72.02.12.02.0TOTALסך
3.72.61.82.22.42.12.1Malesגברים
4.42.71.61.81.81.91.8Femalesנשים

יב/9! ללוח הערות ראה 1
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שירות של ונוער למבוגרים עבודה בלשכות עבודה דורשי  י"ב/31. לוח
לחודש רשומים אבטלה וימי מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה,

TABLEXII/31. WORKSEEKERS AT ADULT AND YOUTH LABOUR EXCHANGES OF
THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT AND REGISTERED

UNEMPLOYMENT DAYS PER MONTH
Monthly average חודשי ממוצע

1965'19701975'1976197719781979

עבודה Dlabourלמבוגרלשכות exchangesAdult
הכל 27,98023,88717,18618,90818,79518,52020,290TOTALסך

17,52513,3119,05610,59210,61010,05610,839Malesגברים
10,45510,5768,1308,3168,1858,4649.456Femalesנשים

Sectionמדור
חופשים 295241360460442376119Liberalמקצועות professions

2,9712,3142,1282,4722,4632,6932,850Clerksפקידים
2,1511,5191,0251.2431,2201,1011,271Industryתעשייה
1,829755376431433230212Buildingבנייה

וקשר .866742תחבורה 676766734653739Transport and
communication

587567283296306358391Servicesשירותים
מקצועיים 19,28117,74912,33813,14613,19813,10914,408Unskilledבלתי workers

istricמחוז t

1,9642,6941,9882,1142,1142,0822,091Jerusalemירושלים
5,8224,0092,2932,5592,6192,6903,060Northernהצפון
4,2913,5322,5562,6152,4362,3522,514Haifaחיפה
5.1434,5553,7743,1874,3734,4084,689Centralהמרכז

אביב 6,2745,2153,6423,9914,0063,8324,280Telתל Aviv
4,4863,8822,9333,3453,2473,1563,656Southernהדרום

אבטלה egistereימי d
unemploymentרשומים
daysלחודש per

month
ימים 07,7848,7822,6951,5731,2831,2801,5310 days

ימים 6 עד 116,52713,77614,02516,46916,56416,44417,902I to 6 days
ימים 12 עד 72,18383125243824703774057 to 12 days

ימים 18 עד 138852729017519316017713 to 18 days
ומעלה ימים 1960122612425328525927519 days and over

עבודה labourלנוערלשכות exchangesYouth
הכל 7,6006,2774,5104,3834,0443,8123,639TOTALסך

3,9933,4072,6982,7022,5572,4202,394oysנערים
3,6072,8701,8121,6811,4871,3921,245irisנערות

districtמחוז
711732623580534431418Jerusalemירושלים
1,070926613638595622596Northernהצפון
970843571565491455428Haifaחיפה
1,9101,3986371,004927931881Centralהמרכז

אביב 1,6781,327778710628511519Telתל Aviv
1,2611,0511,288886869862797Southernהדרום

י ללוח '2 הערות ראה Seenotes/"ב/1.29 '2 to Table XH29.

LABOUR AND WAGES 346



עבודה לשבות דרך נענו שלא והזמנות הזמנות, הפניות,  י"ב/32. לוח
מדור לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים

TABLE XII/32.  REFERRALS, REQUESTS, AND UNFULFILLED REQUESTS BY

ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SECTION
Monthly average

rrarnn .

בלתיוקשרמקצועות
הכל מקצועייםשירותיםTransportבנייהתעשייהפקידיםחופשייםסך
TotalLiberalClerksIndustryBuildingand commuServicesUnskilled

professionsnicationworkers

Requestsהזמנות
1965294 29,3912,1953,2302,5074411,29419,430
1970450 30,7192,0823,2092,26048281922,173
'1974387 26,1072,5602,8641,46247173417,629
1975345 25,0832,3742,8331,45937874916,945
'1976327 23,8642,5742,5341,22529983316,071
1977366 23,1032,5632,5151,09630079415,469
1978424 25,4663,0683,1101,05532770116,781
1979400 25,6572,9573,15092233780317,088

באמצעות שסופקו uliflled"הזמנות through labour exchangesRequests
המוחזקים בשטחיס העבודה inלשכות the Administered Territories

1970 4,850969503,804
19755 4,63026796267523,835
'19766 3,3231744310212,827
19771 3,2601303734392,812
19781 3,7211474732163,181
1979 3,842


242964293,489

נענו שלא Unfuliflledהזמנות requests
196588 3,826348937438592541,702
1970279 4,7622091,4964131191272,120
'1974148 7,2773791,8665291342363,985
1975121 7,5543681,9134621022384,350
'197696 6,5754281,450414632993,825
1977142 5,9843341,408347402493,464
1978234 8,0655122,076380732154,575
1979220 7,7254652,083443672624,185

בישראל מלשכוח IsraelReferralsהפניות from labour exchanges in
1965206 28,4572,3682,2842,03859576720,199
1970186 24,4122,0991,66085962758718,394
'1974277 16,8261,86886336456833212,554
1975280 16,7282.03398139656632712,145
'1976319 17,8832,2361,20242060733912,776
1977306 17,3732,1601,11736064230712,481
1978262 16,8462,3771,04419452832812,113
1979290 18,6072,5341,24518560937013,374

יב/29. ללוח הערה1 XII29.to/ראה TableSee note
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של למבוגרים העבודה בלשכות השנה במשך רשומים  י"ב/33. לוח
ומין גיל קבוצת לפי התעסוקה, שירות

TABLE XII/33.  PERSONS REGISTERED DURING THE YEAR AT THE ADULT
LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY AGE GROUP AND SEX

גיל Ageקבוצת group
הכל Totalסך

1824253435444554556465 +

אלפים
ThousandsאחוזיםPercentages

TOTALהכלסך
1965142,412100.039.821.616.412.61.9 7.7
1970149,947100.043.728.912.18.71.2 5.4
1975126,659100.049.922.612.28.92.1 4.3
1977135,565100.048.026.011.68.22.2 4.0
1978138,116100.048.526.4M.O7.82.6 3.7
1979151,657100.045.427.811.78.12.7 4.3

Males]גברי
196585,916100.037.622.614.612.43.0 9.8
197080,894100.040.930.111.18.62.0 7.3
197565,729100.047.823.910.98.33.5 5.6
197773,437100.045.827.210.67.93.5 5.0
197872,563100.046.327.39.97.34.4 4.8
197979,502100.043.328.310.77.84.6 5.3

Femalesנשים
196556,496100.043.320.219.012.70.4 4.4
197069,053100.046.927.613.18.90.4 3.1
197560,930100.052.221.313.59.50.5 3.0
197762,128100.050.624.712.78.60.6 2.8
197865,553100.050.925.312.38.40.6 2.5
197972,155100.047.827.112.88.50.7 3.1

והשבתות שביתות
י"ב/34. לוח

STRIKES AND LOCKOUTS

עבודה ימי ומושבתים, שובתים והשבתות, שביתות 
ועיצומים שאבדו

TABLE XII/34.  STRIKES ANDLOCKOUTS, STRIKERS AND PERSONS
LOCKEDOUT, WORK DAYS LOST AND SLOWDOWNS

עבודהשובתיםשביתות משתתפיםעיצומיםימי
בעיצומיםשאבדו'ומושבתים1והשבתות'
Strikes andStirkers andWork daysSlowdownsParticipants
lockouts'personslost'in slowdowns

lockedout1
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
1976123114,970308,21476144,5671976
1977126194,297416,5265724,6591977
197885224,3541,071,9615534,4881978
1979117250,420539,16297150,1021979

Excluding slowdowns. 2 See introduction. מבוא. ראה 2 עיצומים. כולל לא 1
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שובתים מספר השביתה, משך לפי והשבתות/ שביתות י"ב/35. לוח
כלכלי וענף סיבה ומושבתים,

TABLE XII/35.STRIKES AND LOCKOUTS1, BY DURATION, NUMBER OF STRIKERS

AND PERSONS LOCKEDOUT, CAUSE AND ECONOMIC BRANCH
Percentagesאוווזים

19781979

שביתות
והשבתות
Strikes and
lockouts

עבודה ימי
שאבדו

Work days
lost

שביתות
והשבתות
Stirkes and
lockouts

עבודה ימי
שאבדו

Work days
lost

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך
Duration
2to 6 hours
6 hours to one work day
2to 3 days
4to 6 days
7to 9 days
10 to 14 days
15 to 24 days
25 to 49 days
50 days and over

of strike or lockout
3.5

24.5
10.8
15.9
2.3

28.8
7.1
7.1

ההשבתה או השביתה משך
19.0 0.1 11.8 שעות 6 עד משעתיים
35 4 9.1 28.2 אחד עבודה יום עד שעות מ6
17 3 4.9 31.7 ימים 3 עו 2
10.3 37.6 5.9 ימיט 6 עד 4
6 9 3 8 4.7 ימים 9 עד 7
4.3 20.6 9.4 ימים 14 עד 10
3 4 5.4 5.9 ימים 24 עד 15
3 4 01 1.2 ויותר יום 50
 18.4 1.2 ויותר יום .50

ומושב שובתים ימספר nDoutlockedpersonsNumber o f strikers and
101.20.00.90.01_10 115018.80.213.70.61150

51  10016.50.312.80.751100 1012003.50.48.51.5101200 20150023.52.123.111.4201500 5011,000
1,0012,000

9.4
7.1

3.4
6.0

9.3
9.4

3.8
12.7

501  1.000
1 0002.000

2,0015,00010.628.410.311.92.0015.000
5,000+9.459.212.057.45.001 +

סיבה
אחרים ותשלומים עבודה 41.283.952.173.2שכר

Cause
Wage rates and other payments

הסכמי איחתימת או הפרה
עבודה

14.14.46.94.3Work agreements broken or not
שכר הלנת

ופיטוריהם עובדים קבלת
2.4
11.8

0.3
3.3

8.5
12.0

12.7
0.5

signed
Withholding of wages
Admission and dismissal of workers

והשבתות אחרות 30.68.120.59.3Otherסיבות causes and lockouts

כלכלי ענף
ודיג ייעור חקלאות,

וחרושת) (כרייה תעשייה
ומים חשמל

2.3
24.7
2.3

0.5
6.8
0.1

26.4
2.6

15.5
10.3

Economic branch
Agriculture, forestry and fishing
Industry (mining and manufacturing)
Electircity and water ציבוריות) ועבודות (בנייה 2.40.65.11.6Constructionבינוי (building and public

והארחה אוכל שירותי 2.40.00.90.0מסחר,
works)

Commerce, restaurants and hotels ותקשורת אחסנה ,36.533.115.49.1Transportתחבורה, storage and communica

עסקיים ושירותים פיננסים
וקהילתיים ציבוריים שירותים

ואחרים אישיים שירותים

4.7
20.0
4.7

1.0
57.0
0.9

12.0
35.0
0.9

31.1
30.4
0.0

tion
Financing and business services
Public and community services
Personal and other services אחד מענף ביותר שביתות




1.72.1Strikes in more than one branch

י"ב/34. ללוח הערות ואה 1
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COST OF LIVING ALLOWANCE ,וקר תוספת

המירבית היוקר ותוספת היוקר תוספת שיעור  י"ב/36. לוח
TABLEXII/36.COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM ALLOWANCE

Period

התקופה

nmc
n

היוקר
Percent C.O.L.
allowance

(ל"י) שכר rnpn
Maximum amount
on which allowance

is paid (IL.)

יוקר תוספת
(ל"י) מידבית

Maximum C.O.L.
allowance (IL.)

לחודש
Per month

ליום
Per day

לחודש
Per month

ליום
Per day

<4ew basic salary החדש היסוד משכר .Aא. FROM 1

Asof 16 VII 1957 3.216.000.64מ

As of 16 VII 1958 6.834.001.36מ

As of 16 VII 1960 9.748.501.94מ

Asof 16 VII 1961 014.773.502.94

Asof 16 VIl'1962 n22.6'20 '500113.004.52

As of 16 I 1963 28.9144.505.78מ

As of 16 1 1964 33.6177.407.10מ

As of 16 X 1964 n37.6205.408.22

As of 16 1 1965 38.5211.708.47מ

As of 16 1 1966 47.8276.8811.07מ

As of 16 1 1970 51.8304.8012.19מ

As of 1 ^1 1970 55.4330.0013.20מ

As of 1 I 1972 63.428מ 700386.0015.44

As of 1 I 1973 77.7486.1019.44מ

As of 1 VII 1973 a88.0558.2022.33

As of 11 1974 102.8661.8026.47מ

As of 1 II 1974 0108.8703.8028.15

As of 1 VII 1974 129.5מ
J40 l,O00

910.8036.43

JAs of 1 1 1975 159.51210.8048.43מ

1

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 maximum 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 accountof the additional allowance of
January 1975, an 11.200 advance payment on previous allowance
was paid.

הכפלתהשיעורים ידי על חושבה המירבית היוקר nooin
התוספת. חושבה שעליו השכר תיקרת בגובה בלוח הנקובים
סכום צירוף ידי על חושבה המירבית היוקר תוספת 2
1974 בפברואר או 1963 בינואר בתוקף שהיה היוקר, תוספת
החדשה השכר תקרת גובה הכפלת ידי על המתקבל לסכום
לבץ היוקר תוספת של החדש השיעור שבין ההפרש בגודל
בפברואר או 1963 בינואר בתוקף שהיה השיעור
הנוספת היוקר תוספת חשבון על כמקדמה 3 .1974
על ל"י 200 של תוספת בדצמבר שולמה ,1975 בינואר

הקודמות. היוקר תוספות
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(המשך) המירבית היוקר ותוספת היוקר תוספת שיעור י"ב/36. לוח
TABLEXII/36.COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM ALLOWANCE

)Com.)

Period

התקופה

אחוז
תוספת
היוקר

Percent C.O.L.
allowance

(ל"י) שכר תקרת
Maximum amount
on which allowance

is paid(I L.)

יוקר nDDin
(ל"י) מירבית

Maximum C.O.L.
allowance (IL.)

לחודש
Per month

ליום
Per day

לחודש
Per month

ליום
Per day

מהשכר .Bהכולל1ב. FROM TOTAL SALARY'

Asמ of 1 VII 1975M2.93,500140.00451.5018.06

Asמ of I IV 197610.14,000160.00404.0016.16

Asמ of 1 X 197612.25,000200.00610.0024.40

Asמ of 1 IV 197711.55,610224.40645.1525.81

Asמ of 1 X 19778.87,000280.00616.0024.64

Asמ of 1 IV 20.37,616304,641,546.0561.84נ1978

Asמ of 1 X 197812.910,150406.001 ,309.3552.37

Asמ of 1 X 1979>19.314,600584.002,817.80112.71

Asמ of 1 X 1979!29.622,000880.006,512.00260.48

Asמ of '1 IV 1980*46.434.0001,360.0015,776.00631.04

1 Maximum allowance is computed by multiplying the rates in
the table by the maximum amount on which allowance is
payable. 2 Actually enforced in November 1975, the rate
being T.5% in July 1975, 99J> in AugustSeptember and 109& in
October. 3 On account of the April 1978 allowance,
advance payments amounting to 129?; were paid up toa monthly
maximum of IL. 7,616 or a daily IL. 304.64 maximum on which
allowance is due, amounting to a monthly 11.913.92 or a daily
IL.36.56. 4 On account of the April 1979 allowance, a
maximum allowance ofIL. 500 per month or 1L. 20 perday were
paid, according to a maximum salaryof IL.6,000or 11.240a day,
on which allowance is due. 5 On account of the October
1979 allowance, advance payments amounting to a maximum
11.1,300 per month ofll.52 per day were paid in July, August and
September, up to a monthly maximumof IL. 10,850 oradailylL.
434 on which allowance is due. In September, a nonrecurrent
renumeration of 59i> was paid up to a monthly maximum of
11.14,600 or a daily 584, amounting to IL.730 or 29, 20,
respectively. 6 On account of the April 1980 allowance, a
25.990 advance was paid in January, Februaryand March up to a
monthly maximum ofIL.I3,500 or a daily 11.540 on which
allowance is due amounting toIL.3,496. 50 per month and
11.139.86 per day, respectively.

השיעורים הכפלת ידי על חושבה המירבית היוקר nDtiin 1

התוספת. חושבה שעליו השכר תיקרת בגובה בלוח הנקובים
שיעור .1975 בנובמבר למעשה הופעל וה שיעור 2
ו באוגוסטספטמבר, 996 ,1975 ביולי 7.570 היה התוספת
תוספת חשבון על כמקדמה 3 באוקטובר. 1096
12 של בשיעור תוספת בינואר שולמה ,1978 מאפריל היוקו
304.64 או לחודש ל"י 7,616 של השכר לתקרת עד אחוזים
ובסך חודשי שכר למקבלי ל"י 913.92 של בסך ליום ל"י
חשבון על כמקדמה 4 יומי. שכר למקבלי ל"י 6.56נ
מירבית תוספת בינואר שולמה ,1979 מאפריל היוקר תוספת
של שכר לתקרת עד ליום ל"י 20 או לחודש ל"י 500 של
על כמקדמה 5 ליום. ל"י 240 או לחודש ל"י 6,000
כחודשים שולמה ,1979 מאוקטובר היוקר nsovt p^n
לחודש ל" 1,300 מידביחשל תוספת וספטמבר אוגוסט יולי.
או לחודש ל"י 10,850 של שכר לתקרת עד ליום ל"י 52 או
חדפעמי פיצוי גם שולם ספטמבר בחודש ליום. ל"י 434
או לחודש ל"י 14.600 של השכר לתקרת עד 59'0 של בשיעור
ובסך חודשי שכר למקבלי ל'" 730 של בסך ליום ל"י 584
על כמקדמה 6 יומי. שכר למקבלי ליום ל"י 29.20
החודשים ב3 שולמה 1980 מאפריל היוקר תוספת חשבון
עד אחוזים 25.9 של בשיעור תוספת מרס פברואר, ינואר.
בסך ליום ל"י 540 או לחודש, ל"י 13.500 של שכר לתקרת
ל"י 139.86 ובסך חודשי שכר למקבלי ל"י 3496.50 של

יומי. שכר למקבלי
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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 אם 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".
מהתוצרת, ניכר חלק בעבור ניתן, הייצור ערך
שהיא הראשונה, המסירה בנקודת ליצרן במחירים

הסיטונאי. השוק
י"ג/10) (לוח ייעוד

שהופנתה החקלאית התוצרת מקומית לצריכה
כולל בישראל; האוכלוסייה ע"י ישירה לצריכה
ומשפחתו המשק בעל ידי על הנצרכת תוצרת

עצמית"). ("צריכה
המסופקת תוצרת כל כולל מקומית: לתעשייה
עיבוד לאחר המיוצאת תוצרת לרבות לתעשייה,

תעשייתי.
חקלאית תוצרת של היצוא הוא ישיר יצוא
ולרצועת ושומרון ליהודה מכירות (כולל טרייה

עזה).
החוזרת חקלאית תוצרת היא ביניים תוצרת
מייצור שעורה (כגון החקלאי הייצור לתהליך

חיים). בעלי להזנת המשמשת מקומי
נתונים גם כוללים ביניים תוצרת נתוני זה, בלוח
באינוונטר שינוי ועל חקלאית תוצרת השמדת על

חי.

של השנתיים הנתונים מובאים זה בפרק
בישראל. החקלאות

על יותר ומפורטת חודשית סטטיסטיקה
לסטטיסטיקה ב"רבעון מתפרסמת החקלאות
גם מתפרסמים עיקריים חודשיים נתונים חקלאית".
ידי על לאור המוצא סטטיסטיות", "סדרות בעלון
משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

החקלאות.
הסטטיסטיקה של והמתודולוגיה המקורות
טכני בפרסום ב1964 במפורט תוארו החקלאית
לרוב עדיין המתאים זה, תיאור הלשכה. של 21 מס'
והשלמות תיקונים לאחר להלן תומצת הסדרות,
השנים ב16 התפתחות מתוך המתחייבות

האחרונות.
כפי ודיג, ייעור חקלאות, כולל: החקלאות ענף

הכלכלה. ענפי של האחיד בסיווג שהוגדרו
המתחילות חקלאיות, שנים הן בלוחות השנים

אחרת. צוין כן אם אלא באוקטובר, באחד

ויבולים שטח
י"ג/5) עד י"ג/1 (לוחות

הגדרות
דגים, בריכות מטעים, כולל מעובד שטח
וגן שדה גידולי במחזור שטח וכן וגן שדה גידולי

שנה. באותה נזרע שלא
כמספר נרשם עונתיים גידולים המעובד השטח

שנה. באותה נזרע הפיסי שהשטח הפעמים

חישוב ושיטות מקורות
חלב, בקר, עופות, פירות, ייצור של האומדנים
מבוססים והגן השדה גידולי ומרבית דגים ביצים,
חודשימסיטונאים,ממועצותייצור דיווח בעיקרעל
(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 מספר של הייצור

הזרוע. בשטח לדונם הממוצע היכול הכפלת
שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך
במחירים הייצור כמויות הכפלת ידי על מתקבל
המסירה בנקודת התוצרת בעד קיבלו שהחקלאים

הראשונה.
על מתקבל קודמת שנה במחירי הייצור ערך
קודמת. שנה במחיר פריט כל של הכמות הכפלת ידי
353 חקלאות

מקורות
ובריכות מטעים וגן, שדה גידולי המעובד השטח
באמצעות הנערך שנתי מפקד ע"י מתקבל דגים
אל המושבים, ואל הקיבוצים אל המופנים שאלונים
אל לאיהודיים, ביישובים מוכתרים ואל מועצות
חקלאים ואל אחרים ביישובים חקלאיים ועדים
גידולים מספר ועל מטעים על הנתונים את פוטיים.
על משלימים אלה ממפקדים המתקבלים אחרים

אחרים. וממקורות ייצור ממועצות מידע סמך
גידולי על הנתונים רק התבססו ''ה חשל לפני
ואילו מפקד, באמצעות ישיר איסוף על וגן שדה
סמך בעיקרעל נאמד הדגים ובריכות המטעים שטח
אחרים. מיצרפיים ונתונים החקלאות משרד רישומי
הקיימת הקרן מאת מתקבל יער נטוע שטח

לישראל.
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התשלומים את רק כוללים חכירה ודמי ריבית
ולמינהל החקלאות לענף מחוץ למממנים בפועל

ישראל. מקרקעי

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.
כולל באומדן מתקבלות הקנויות התשומות
לכך העיקריים. התשומה מסעיפי אחד לכל
תשומות יבוא הבאים: המקורות בעיקר משמשים
מייצור אספקה וזרעים); מספוא (כגון לחקלאות
כפי המים תפוקת ודשנים); כוספות (כגון מקומי
של מסקרים נתונים המים; נציבות ע"י שנאמרה
הדברה חומרי (כגון הייצור וממועצות המשווקים
הממשלה של כספיים דו"חות אריזה); וחומרי
משקים של המאזנים ניתוח המקומיות; והרשויות

שונים. וארגונים
הקו שיטת לפי חידוש במחירי נאמד הפחת
בחקלאות ההשקעות סידרת על ומבוסס הישר

הלשכה. "י ע הנערכת
כפי השכר סדרות על בעיקר מבוסס שכר
למוסד המעבידים דיווחי מסיכומי שמתקבלות
לזה ושכר); עבודה  י"ב פרק (ר' לאומי לביטוח
מבוטחים שאינם העובדים שכר אומדן נוסף

הלאומי. בביטוח
מתקבלים חכירה דמי חכירה. ודמי ריבית
ריבית על הנתון ישראל. מקרקעי ממינהל בעיקר
ומקורות ישראל בנק נתוני על ומתבסס גולמי הוא

אחרים.
ורווח עצמי להון לעבודה, התמורה
ודמי הריבית השכר, חיסור ידי על מתקבלים

מחקלאות. הנובעת מההכנסה החכירה
מרכיבי של והמחיר הכמות שינויי מדדים.
באומדן שימוש "י ע חושבו י"ג/13) (לוח החשבון

הקודמת. השנה במחירי הערך
הקנויות התשומות של והכמות המחיר מדדי
קישור ע"י תש"ל שנת מאז חושבו י"ג/14) (לוח

תשכ"ח. בסיס על למדד השנתיים השינויים

המשנה ענפי חשבונות
י"ג/20) עד י"ג/15 (לוחות

הגדרות
שתוארו הגדרות אותן משמשות המשנה לענפי

החקלאות. ענף כל בעבור לעיל

בסיס על תשכ"ט עד חושבו הכמות מדדי
כמויות הכפלת ידי על שהתקבלו נתונים סידרות
המדדים מתקבלים בתש"ל החל תשכ''ח. במחירי
נוסחת (לפי השנתיים השינויים קישור ידי על
תשכ"ח בסיס על המחושב הכמויות למדד לספייר)
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,
המובאים המחירים מדדי בהגדרה. משוני בעיקר
מדדי ואילו החקלאי, הייצור לכל מתייחסים כאן
הנסחרת. לתוצרת רק מתייחסים י', בפרק המחירים
לשנת מתייחס הייצור מחיר מדד כך, על נוסף
מתייחס התפוקה מחירי שמדד בעוד הייצור,

השיווק. לתקופת
הנתונים מטבחיים. בבתי חיים בעלי שחיטת
בתי כל של חודשיים דו"חות על מבוססים
סוג, לפי שנשחט ראש כל המפרטים המטבחיים,
החי המשקל את לאמוד כדי משקל. וקבוצת מין
בכל שנשחטו הראשים מספר את מכפילים שנשחט,
החיים בעלי של הממוצע במשקל משקל קבוצת

בקבוצה.

מחקלאות הכנסה
וי"ג/14) י"ג/ג1 (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
פגעי על ופיצויים מיוחדות סובסידיות בתוספת
הייצור גורמי כל של הכנסתם אח מהווה והיא טבע,

בחקלאות. שעסקו
(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
בישראל אחרים מענפים הענף ידי על שנקנו

חידוש. במחירי והפחת ומיבוא,
את רק כולל שכר הייצור. גורמי הכנסות

שכירה. לעבודה התשלומים
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השטח לסדרות כהקשר לעיל הנזכר השנתי
ע"י האלה הממצאים את משלימים המעובד.

צאן. לגבי כעיקר שונים, רישומים
עידכון על לרוב מבוססים ההיסטוריים הנתונים
של רישומים ועל מפקדיות מוצא נקודות של שנתי

החקלאות. משרד ושל מקצועיים ארגונים
סמך על בעיקר נאמד הלול אינוונטר
משרד עם ובהתייעצות דגירה, של סטטיסטיקות

החקלאות.
למצבת העיקריים המקורות חקלאיות. מכונות
החקלאות מפקד ממצאי עידכון הם המכונות
בעבר גם החקלאות. משרד ורישומי תשל"א
של שנתי עידכון על בעיקר הסידרה התבססה
מינהליים נתונים בעזרת מפקדיות מוצא נקודות

החקלאות. ממשרד שוטפים
 ט''ו פרק ראה כחקלאות: מים צריכת

ומים". "אנרגיה
הנתונים מרוכז. מספוא תערובת מכירת
מכוני כל את המקיף חודשי סקר על מבוססים
כ0,000ו של שנתי ייצור (בעלי הגדולים התערובת
קטנים. תערובת מכוני של מייצג ומדגם ומעלה) טון
תערובות של קטנה כמות גם כוללים הנתונים
עזה ולרצועת ושומרון ליהודה לחו"ל, הנשלחות
ה', כרך ,9 מס' חקלאית" "סטטיסטיקה (ראה

.(1974 ספטמבר
מייצור 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

מינהליות. רשימות סמך על בעיקר החקלאות,

ומקורות שיטות
ע"י נערכו זה בשנתון המשנה ענפי חשבונות
המשק רווחיות לחקר המכון נתוני של שילוב
הלשכה. של המיצרפית הסטטיסטיקה עם החקלאי
המשמשים מהנתונים נלקח התפוקה ערך

החקלאי. הייצור ערך של הסידרה להכנת
נתון המיצרפית בסטטיסטיקה יש אם תשומה.
שירותים מיספוא, (כגון בענף התשומה על
וכו'), לכותנה ריסוס הוצאת לרפת, וטרינריים
אחרות, לתשומות בחשבון. אלה נתונים משולבים

המכון. מחקת הוא הבסיס

הון מלאי
י"ג/21) (לוח

"המלאי שיטת לפי מחושב הון מלאי
של ההון במלאי כוללים זו שיטה לפי המתמיד";
הגולמיות ההשקעות סכום את מסוימת שנה
עדיין חייהם" "אורך שלפי נכסים בעבור שבוצעו
זה בפרק המובא הון מלאי פחת. בעבורם מנכים

המים. וערך הקרקע ערך כולל אינו
בניכוי גולמי הון למלאי שוה נקי הון מלאי
הנכס. של החיים לאורך בהתאם מצטבר שנתי פחת

ייצור אמצעי
י"ג27) עד י"ג/22 (לוח

חישוב ושיטות מקורות
מבוסס תשל"ג מאז חיים. בעלי מספר
המפקד ממצאי על בעיקר והצאן הבקר אינוונטר

נבחרים פרסומים

(1964)1 (מתודולוגיה)* בישראל חקלאית סטטיסטיקה 21

(מתודולוגיה)**' ההדרים יבול תחזית 35

תשל"א החקלאות מפטר פרסומי
מוקדמים סיכומים
ותעסוקה אדם כוח

וגן שדה גידולי
חיים בעלי

החקלאות משרד אזורי לפי סיכומים
יישוב צורת לפי החקלאי המשק מבנה

העיקריות** התוצאות סיכום

טכניים פרסומים מיוחדים פרסומים
1949/50 תש"י החקלאות מפקד 8

ומיעוטים הדרוזים הערבים, של המשקים  אי חלק
אחרים

1949/50 תש"י החקלאות מפקד 19

היהודי המשק  בי חלק
1954  1952 מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 48

כרכים)* (שני
תש"ך הירקות שטחי מפקד

ו בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה
2 1963 עד 1952 המוסף) והערך התפוקה (התשומה,
3 967/68ו1962/63 ההדרים ענף חשבונות
4 *.♦ 1969 בישראל ההדרים מטעי
5 תש"טתשכ"ט סטטיסטיות סדרות בישראל, חקלאות
6 ו חלק 
7 תש"טתשכ"ט סטטיסטיות סדרות בישראל. חקלאות

.11 חלק 

108

165

284
316

3 26

327

בשיתוף *... הדר. פרי לשיווק המועצה עם בשיתוף .♦. בלבד. אנגלית

355 חקלאות

בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף .
פירות. של ולשיווק לייצור המועצה ע0



מפתח נתוני  חקלאות  י"ג/1. לוח

חקלאית, אחרושנה צוין לא אם

מועסקים
בחקלאות'
(אלפים)

דונם) (אלפי מעובד dunams(thousamCultivatedשטח areaEmployed in
agriculture1

1
a g

(thousands)

a
Eגידולי ^

o
O =
r~ <V

oירקות,שדה 2A 3
aתפוחי(כולל ".M
1>~.*מטעים,אדמהשטח 0J

P*03בריכותללאומקשהבהכנה)מזה: מזה:£
הכל הכל|n3דגיםהדריםהדריםFieldVegetaבהשקייהסך שכיריםסך
TotalThereof:cropsbles,CitrusFruitFishTotalThereof:

irrigated(incl.potatoes,plantapondsinoemployees
areamelonstions,
inandexcl.>

preparapumpcitrus£ |
tion)kinsם .2

n

1,6503001,094106125230158053תש"ט
2,4803751,798190132245229469תש"י

3,3504702,63618913325927106107תשי"א
3,4755402,67624813527530HI133תשי"ב
3,5506502,65030813929435124148תשי"ג
3,5607602,63627916431135135163תשי"ד
3,5908902,63326319532037143195102.238.0תשט"ו
3,6859562,68128121332340147222100.836.7תשט"ז
3,820,1002,75327924635241149231104.241.6וזשי"ז
3,940,1852,82327927537043159252115.141.3תשי"ח
4,110,2402,94228230038546155279110.444.8תשי"ט
4,075,3052,882264328394491592995121.1s46.0תש"ך

4,150,3602,91526734041353162326127.653.0תשכ"א
4,040,4262,74528737041756165347125.946.5תשכ"ב
3,970,4722,631304385422581703675Iתשכ"ג 12.6M5.4
4,107,4622,73930340242959175394109.946.8תשכ"ד
"ה 4,130,5102,75930141042561174417114.445.6תשב
4,032,5422,64830841642660174440107.440.4תשכ"ו
4,138,5882,74930741843159174462104.139.3תשכ"ז
94.3532.5'4,136,6162,72932141843457177496תשכ"ח
4,132,6622,7043424204335517852291.330.9תשכ"ט
31.3'89.8'4,105,7202,68534642042054180534תש"ל
4,140,7202,6953704204155618454892.034.3תשל"א
4,165,7652,6853964264195618355995.638.0תשל"ב
4,170,7602,7123544214255618757393.136.5תשל"ג
4,270,7552,7793764204305618958483.932.6תשל"ד
4,325,8002,8543684254365119159680.427.1תשל"ה
H250,8352,8453394303925119360882.426.3,תשל"ו
4,250,9202,8073674204174919063082.629.6תשל"ז
4,270,9002,7784024084484419064585.330.4תשל"ח
4,270,8902,8063574024744119065883.929.8תשל"ט
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TABLEXIH/1.AGRICULTURE  KEY DATA

Agricultural year. unless otherwise slated

הומחיריםמדדי החקלאותבחקלאותמלאי ענף חשבון
כמות)§כמות)§(מדדבחקלאות4 מדד

בעל Priceחיים2אינוונטר indices instockCapitalAgricultural account
Livestock inventory2agriculture4in agriculture(quantity index)

index)§(quantity
:Baseהבסיס: IOOn=תשכתשל"ו=1975/76100 "967/68

.x.
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n o
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C c
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c 3o a.
/£ =
r O

,. =
£< =
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^ aQ
5c _r: =flo
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6Jii
" aנ

piS

a J
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1.337.40.312.52.701948/49
2.647.30.417.53.0015.220.81949/50
3.060.30.820.02.7018.725.91950/51
3.164.21.520.52.6022.430.92425241951/52
3.469.43.022.02.90.125.033.92629241952/53
3.673.95.022.03.40.128.037.33233311953/54
4.173.011.124.53.20.230.740.03337311954/55
4.876.814.826.03.70.234.544.13942381955/56
4.988.727.036.04.20.338.148.94246401956/57
5.6113.439.040.05.70.443.755.64952491957/58
6.7129.759.041.06.70.616.413.048.863.55857601958/59
7.4127.058.441.07.80.816.513.150.666.06165591959/60
7.9135.857.441.57.80.917.713.953.869.96664681960/61
8.9143.259.440.07.61.018.715.057.474.07168741961/62
9.8121.967.926.07.11.021.616.460.376.37571801962/63
10.8125.865.326.07.11.120.016.962.877.68273911963/64
11.1120.356.825.07.0LI21.518.066.180.18483851964/65
12.1129.155.325.06.81.322.419.469.081.38792821965/66
13.2141.857.025.96.91.422.120.071.982.899971011966/67
14.4146.659.026.86.51.523.321.574.583.51001001001967/68
15.7152.760.427.36.51.624.722.177.384.11031011051968/69
16.3144.261.527.87.01.824.623.080.685.41101101091969/70
16.8152.268.019.07.62.327.925.983.786.91221221211970/71
17.5166.275.019.07.63.030.529.786.788.71321281361971/72
18.6179.781.019.07.43.536.333.989.590.71331361291972/73
'19.0190.190.919.07.84.049.348.392.893.61421391431973/74
'19.3189.197.319.08.04.576.276.396.896.91521441581974/75
<21.l189.998.319.68.55.3100.0100.0100.0100.01601521661975/76
22.9191.497.819.79.55.5§131.0§103.4103.3103.41681551811976/77
24.3185.997.119.59.25.5§181.4§193.1104.0102.7176§162§1901977/78
25.6184.998.121.29.06.0300.33149104.9102.61801661931978/79
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות י"ג/1. לוח
אחרת צוין לא אם חקלאית. שנה

חקלאי ייצור
כמות) (מדד

מוצרים של אבעיקרייםייצור טונות, אחרת)(אלפי צוין לא
Agircultural production

)quantity index)

£תשכ"ח=100=1967/68
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IU|1.2.

14תש"ט 131321.2 20.20.340.680.026.013.0272.7
18תש"י 181827.0 36.90.853.2125.535.346.2270.0
18תשי"א 182013.5 27.50.52.655.3142.037.013.7352.6
26תשי"ב 232130.80.0 93.24.5J./120.1178.746.341.0349.6
28תשי"ג 252229.50.0 64.08.28.1110.1203.055.459.5352.0
35תשי"ד 292534.00.3 89.96.715.1126.1205.079.041.6470.5
"ו שט 34ת 323236.02.2 42.121.019.291.1209.082.038.0392.0
"ז שט 42ת 383674.03.2 85.028.014.2109.3231.092.558.0452.0
47תשי"ז 424083.04.1 74.256.017.9123.0242.093.069.0439.0
47תשי"ח 495362.54.9 53.394.012.7110.8265.098.061.2435.5
54תשי"ט 576273.77.3 65.0122.115.3123.1270.588.083.3587.6
54תש"ך 596641.310.7 26.6244.917.078.5296.281.852.0609.6

61תשכ"א 667365.914.5 62.5221.0145109.4277.185.070.3515.7
64תשכ"ב 718151.716.1 48.2221.012.4103.6280.5111.088.3532.5
71תשכ"ג 758154.713.4 36.3249.913.0109.1296.9108.993.3736.4
82תשכ"ד 8488126.515.7 116.6256.09.5122.7317.3106.892.3838.9
84תשכ"ה 8587150.021.5 67.4294.613.5109.1306.7108.7101.7878.3
84תשכ"ו 8790100.624.9 21.2282.013.4110.2344.0103.883.8906.5
99תשכ"ז 99100221.628.5 56.0289.312.9137.1342.493.492.01,082.0
100תשכ"ח 100100175.033.0 24.5247.910.6113.1381.5109.694.11,265.4
106תשכ"ט 104102155.839.2 20.5214.712.4139.9443.0114.6119.91,178.1
110תש"ל 109109125.035.3 13.6237.018.7137.3472.3137.1131.51,261.9
123תשל"א 121120199.536.7 17.6258.621.2141.2490.4142.0132.91,513.5
136תשל"ב 131127301.440.3 32.8248.519.8132.5502.0143.1161.71,552.8
131תשל"ג 131132241.537.4 17.9217.314.6126.8532.7165.1127.01,688.6
"ד 140חשל 140141274.049.8 30.2116.718.0138.0496.2152.4124.01,698.0
150חשל"ה 149148243.348.8 20.6259.018.8148.4609.2163.0134.81,506.0
155תשל''ו 157161205.553.7 18.2323.623.5140.1581.1174.7134.81,531.2
164תשל"ז 164165220.064.0 16.6320.022.5111.1584.1214.0130.01,528.1
176תשל"ח 171165§167.079.2 8.0116.721.5§118.5673.8221.1144.81,473.8
180תשל"ט 172164133.275.2 6.0146.720.587.0598.8211.0123.31,568.7
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TABLE XIII/1 .AGRICULTURE  KEY DATA (Com.(

unless otherwise statedAgricultural year.

Production of main products (thousand tons, unless otherwise slated(
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5110.67.23.510.75.02.00.578.8242.53.51948/49

6.49,57.42.03.87.41.90.592.2330.06.61949/50

3.57.16.35.72.77.22.20.6103.3391.58.91950/51

6.811.58.08.214.57.02.40.9119.3366.57.91951/52

6.012.79.510.913.58.12.81.2128.1369.27.61952/53

11.017.512.611.321.59.34.01.6146.6414.09.01953/54

6.714.011.017.02.816.36.24.5159.0503.511.01954/55

11.818.514.223.525.023.27.95.3171.5510.010.91955/56

16.6 10.622.920.620.37.022.29.46.3184.0630.011.41956/57

195 19.526.321.627.517.934.210.28.3216.5886.012.41957/58

30.0 30.031.726.131.68.040.718.910.5259.51,027.013.21958/59

10.6 26.931.121.634.30.2 6.845.725.110.6277.31,114.013.91959/60

17.1 34.836.626.744.10.8 20.854.622.711.1283.51,290.014.71960/61

21.7 49.942.130.449.21.2 4.866.422.511.7316.01,273.016.41961/62

15.6 52.333.625.650.61.6 13.067.031.111.9297.01,113.016.41962/63

31.8 72.849.334.049.81.6 21.074.535.510.9304.81,278.518.91963/64

27.5 73.246.134.244.01.4 10.574.030.911.8322.61,296.019.31964/65

30.5 86.042.733.353.92.3 10.981.928.212.3348.61,233.022.61965/66

43.3 95.542.239.850.53.5 24.589.030.513.8380.21,402.022.91966/67

45.8 83.834.637.344.04.8 9.589.235.215.2393.81,224.024.51967/68

36.4 92.035.644.853.05.2 21.193.534.315.2408.31,218.621.91968/69

40.7 98.624.736.061.14.1 6.6101.735.615.5440.51,320.021.81969/70

47.0 103.429.637.056.37.6 12.5124.236.515.7452.01,423.326.11970/71

60.0 116533.148.341.511.7 27.0142.133.717.4476.01,404.727.11971/72

47.3 123.231.046.938.112.3 4.0144.535.718.0523.51,389.826.51972/73

51.8 106.230.244.433.715.0 30.2162.538.918.8545.11,468.722.71973/74

52.6 124.032.243.352.217.1 4.9172.937.120.2582.21,569.922.21974/75

54.3 124.231.645.957.418.5 19.5187.544.120.3655.7 ■1,676.524.21975/76

45.0 136.529.440.661.721.8 8.1192.147.022.7671.41,704.324.51976/77

50.6 §123.333.642.753.724.2 35.0196.539.822.6669.91,789.924.51977/78

53.5 140.133.738.560.932.9 8.2202.736.421.7691.41,728.624.21978/79
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות  י''ג/ו. לוח
צוין לא אם חקלאית, rnrmשנה

של (אלפיצוא עיקריים אחרת)7מוצרים צוין לא אם טון, י
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154.6תש"ט 

167.3תש"י 

161.7תשי"א 

146.6תשי"ב 0.1

0.10.20206.1תשי"ג 000.6

4.100.2304.9תשי"ד 0.101.1

3.00.2264.2תשט"ו 0.300.9
3.104.300293.2תשט"ז 0.501.3

26.803.90.10307.4תשי"ז 0.301.0

a0.25.62.31.3308.0תשי"ח 1.101.9

"ט 21.104.81.81.3376.5תשי 3.30.12.0

8.00.36.44.43.7398.0תש"ך 3.70.76.1

20.306.82.74.0331.1תשכ"א 2.90.413.8
4.406.413.7349.2תשכ"ב 1.712.3

1.74.51.911.7504.8תשכ"ג 1.614.8

1.83.01.03.0454.3תשכ"ד 2.10.117.6
8.04.11.38.2526.6תשכ"ה 0.80.116.8

8.55.84.49.2581.9תשכ"ו 0.921.2
1.510.55.26.34.3664.6תשכ"ז 1.30.115.9
8.05.815.28.2737.9תשכ"ח 1.91.57.9

21.06.524.55.0697.5_תשכ"ט 18.80.913.13.4

12.014.09.843.59.9815.7תש"ל 28.01.416.62.5

10.015.011.648.612.3858.5תשל"א 37.62.515.74.4

15.017.511.051.813.2859.0תשל"ב 48.24.911.07.5

6.511.48.260.929.3776.9תשל"ג 36.54.83.97.8

6.026.610.751.711.2818.5תשל"ד 42.110.04.810.6

6.025.810.765.911.2926.9תשל"ה 53.28.58.713.4

5.532.212.878.523.0955.8תשל"ו 50.59.711.515.0

5.039.012.7103.719.4921.6תשל"ז 47.410.210.118.7

10.652.011.7118.720.8898.0תשל"ח 62.611.010.019.7

11.960.210.197.222.9964.6תשל"ט 52.412.213.328.2

מחשבונות נגזר איננו זה מדד 4 לבשר. בבקר החלבכלולים מעדר לפיטום עגלים 3 שנה. סוף 2 לוח. שנות 1

שקלול שיטת או הגדרה שינוי 5 בחקלאות. ותשומה תפוקה מחירי י'מחירים, לפרק מבוא ראה החקלאות; ענף
שנים לפי כמויות מתשכ"ב, לוח: שנות לפי תשכ"א עד 7 המוחזקים. מהשטחים מועסקים כולל תש"ל, מאז 6 ואמירה

קומפוסט. כולל \\ s\\"1 המתחילות דשנים שנות לפי 8 לוח. שנות לפי וערך חקלאיות
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TABLEXIII/1.AGRICULTUREKEY DATA (Com.(
Agricultural year. unless otherwise slated

Selected inputs נבחרות mnivi'n
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Exportsofmain products (thousand ions.
unless otherwise stated)7
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2571948/49

3321949/50

4131950/51

123.537.24681951/52

184.036.55631952/53

150.241. S66010.77.42.21953/54

215.264.17609.S9.22.61954/55

232.368.183012.012.52.81955/56

297.677.7830| 1JI3.S2.51956/57

.23S9106.81.00014.514.72.01957/58

412.2127.499015.414.62.0/I95S59

473.6123.51 .06016.914.62 21959/60

497.8144.61.02518.112.32.21960/61

496.4157.51.12520.513.02 21961/62

492.0160.61.14018.811.92.41962/63

553.7186.81.02521.110.22.51963/64

571.2183.91.09522.811.23.01964/65

610.8192.61.26524.012.04.41965/66

660.0214.2U1527.410.64.71966/67

617.0187.21.26528.311.86.41967/68

648.0198.41.23528.012.36.81968/69

721.4212.01 ,34029.614.19.41969/70

807.5223.61.24532.014.510.81970/71

845.3240.11.27533.216.212.21971/72

945.8259.81.29534.016.313.61972/73

1.030.6278.11.16030.515.111.51973/74

1, 102.4271.01.23032.717.015.21974/75

1,122.9323.41.32536.719.417.91975/76

1,120.3321.81.30037.518.718.51976/77

K086.3315.738.819.821.91977/78

1.120.4312.31978/79

1.4

0.3
5.4

0.14.1

017.0

017.3

0179.30.4

0.1280.20.8

0.1397.64.3
0358.720.6

0310.020.3

0.1103.823.9

0.1189.420.2

0.2198.622.9

0.827.417.0

0.7163.331.4

0.9151.919.6

2.117.219.2

5.219.320.1

7.353.912.7

8.788.611.8

10.822.014.5

10.615.022.2
16.836.413.4

18.899.629.5

31.0163.524.9
60.6213.019.8

72.5148.016.3
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area שטח

יישוב וצורת השקייה צורת לפי שדה, גידולי מעובד שטח י"ג/2. לוח
TABLEXIII/2.CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS, BY TYPE OF IRRIGATION

AND TYPef OF LOCALITY

דונמים Thousandאלפי dunams

1978/79תשל"ט

משקים
_תשל''התשל"זתשל"ותש''ל Cמשקיהודיים

הכל1969/701975/761976/771977/78גידול י!סך 3

/3 C
SI2לאיהוריאחריםCrop

TotalPSם 0
OtherNon

aoJewishJewish
farms2farms

כולל 2,517.82,594.72,662.22,548.92,536.01,135.7634.1149.0617.2GRANDסך TOTAL

חורף 1.827.91.834.51,798.31,644.31.633.2552.4408.4100.5571.9Winterגידולי crops
'1,686.31,643.31,561.61,532.3496.9368.894.7571.9Unirrigated§1,716.9בעל3

'111.0148.2155.082.7100.955.539.65.8Irrigatedהשקייה3
קיץ4 689.97150.2863.9904.6902.8583.3225.748.545.3Summerגידולי crops4

163.6203.6261.6253.6250.7125.476.012.337.0Unirrigatedבעל
526.3556.6602.3651.0652.1457.9149.736.28.3Irrigatedהשקייה

רידוליג ו cropsnteףח rWi
הכל '1.716.91.686.31,643.31.561.51,532.3496.9368.894.7571.9Unirrigatedמל3סך tola!

1,074.21,049.91,013.5850.4833.4304.1198.956.4274.0Wheatחיטה
174.4265.6283.6336.1322.516.526.46.7272.9Barleyשעודד,

שועל 6.47.06.91.00.50.30.2Oatsשיבולת
לגרעיניס 57.441.447.358.268.333.723.54.17.0Pulsesקטניות for grain

סוכר 12.34.76.14.15.42.00.10.13.2Sugarסלק beet
לשימורים 9.55.54.57.39.64.14.41.1Peasאפונה for canning

0.32.311.840.311.67.83.70.1Safflowerחריע
305.2236.9199.8172.8176.569.273.620.213.5Hayשחת

ירוק 22.26.57.78.09.13.74.90.5Greenמספוא fodder
לתחמיץ 42.740.748.872.589.753.929.66.2Silageירק

ירוק 9.09.45.73.41.11.00.1Greenזבל manure
3.316.47.67.44.60.93.30.20.2Miscellaneousשונות

הכל 0ך  111.0148.2155.082.8100.955.539.65.8Irrigated3השקייה3  total
532.325.319.022.418.81.91.7Wheatחיטה

סוכר 33.754.051.218.824.315.06.92.4Sugarסלק beet
לשימורים 7.14.96.19.08.00.50.5Peasאפונה for canning

53.330.53.54.82.81.90.1Hayשחת
לתחמיץ 53.04.03.910.74.36.20.2Silageירק
ירוק 75.845.136.630.626.63.922.10.6Greenמספוא fodder

ושונות 1.53.22.50.93.12.70.10.3קטניות
Pulses and

miscellaneous
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יישוב וצורת השקייה צורת לפי שדה, גידולי מעובד י"ג/2.שטדו לוח
(המשך)

TABLEXIII/2.CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS, BY TYPE OF IRRIGATION
AND TYPE OF LOCALITY (Com.)

דונמים Thousandאלפי dunams

1978/79'טחשל

משקיםמשקים
''זחשל"ותש"ל לאיהודייםתשל"דוחשל

הכל1969/701975/761976/771977/78גידול pסך =si2יהודייםאחריםCrop
TotalF£OtherNon

aaa oJewishJewish
farms2farms

י ץדוליג cropstimeקי rS u

הכל סך 163.6203.6261.6253.6250.7125.476.012.337.0UnirrigatecPנעל3 total
לגרעינים 31.621.012.312.03.82.51.10.10.1Sorghumסורגום for

grain

ס 0.71.10.50.81.11.00.1חיו
Maize

39.887.3141.8173.0145.287.649.86.61.2Cottonכותנה

28.69.213.110.811.711.7Tobaccoטבק

28.873.682.248.081.531.122.95.422.1Sunlfowersחמניות

9.22.11.82.41.9שומשומין
1.9Sesame

1.71.12.70.10.1שחת
0.1




Hay

ירוק 1.83.00.90.40.9מס8וא
0.80.1

Green fodder

לתחמיץ 1.24.05.15.84.43.11.3Silageירק

20.21.21.20.30.10.1שונות



Miscellaneous

הכל סך ?526.3556.6602.3651.0652.1457.9149.736.28.3Irirgatedהשקייה3 total

לגרעינים 11.02.41.31.00.3סורגום
0.3




Sorghum for
grain

7.724.222.123.425.417.95.22.3תירס6
Maize'

309.5346.8409.4483.8483.6389.773.719.40.8Cottonכותנה

53.360.862.655.451.012.420.011.17.5Groundnutsבוטנים

3.63.65.00.71.30.40.70.2Sunflowersחמניות

14.616.612.214.015.36.87.80.7שחת
Hay

ירוק 110.286.568.951.545.210.133.51.6מספוא


Green fodder

לתחמיץ 11.714.818.320.829.420.28.30.9Silageירק

4.70.92.50.40.60.40.2שונות


Miscellaneous

1 Incl. collective moshavim (86 thousand dunams).
2 Incl. 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 crops
)summer crops). 5 Incl. with unirrigated. 6 Includes
maize for canning, consumption, popcorn and seed.

דונמים) אלף 86) שיתופיים מושבים כולל 1

אלף 39.3) והשבחה מחקר חינוך. מוסדות כולל 2
בבעל. נכללת עזר השקיית 3 דונמים).

השדה בגידולי זה בלוח נכלל אינו השחור הכרב שטח 4
השקית עם יחד כבעל ננלל 5 הקיץ). (גידולי
לפופקוק למאכל, לשימורים, תירס כולל 6 עזר.

ולזרעים.
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יישוב צורת לפי ומקשה, אדמה תפוחי ירקות, מעובד שטח י"ג/3. לוח
TABLEXIII/3.CULTIVATED AREA OF VEGETABLES, POTATOES AND MELONS, BY

TYPE OF LOCALITY
Thousand dunams דונמים אלפי

1978/79■טתשל

משקיםמשקים
י1 ו ל י חשל"חתשל"זתשל"ותש"לי Eo לאיהודיים£" / ו ר י ג

הכל1969/701975/761976/771977/78 0nך s£ Cropיהודייםאחרים2>■
TotalOtherNon

Ooם oJewishJewish
farms2farms

כולל 345.7339.0366.7402.3356.774.8143.853.684.5GRANDסך TOTAL

אדמה .48.353.964תפוחי S64.959.539.98.510.70.4Potatoes

הכל סך 199.3202.2223.5230.7212.721.6104.526.460.2Vegetablesירקות tola/
43.560.465.966.849.31.532.34.411.1Tomatoesעגבניות

28.521.021.222.623.20.68.95.38.4Cucumbersמלפפונים
12.39.99.49.39.37.10.70.90.6Carrotsגזר

וגמנה 11.914.414.916.216.10.810.03.41.9Peppersפלפל and gamba
יבש 20.327.333.930.627.93.914.02.47.6Dryבצל onions
5.95.25.47.47.30.24.51.21.4Eggplantsחצילים
8.56.25.25.76.30.22.81.12.2Vegetableקישואים marrows

4.31.03.6Cabbage_6.77.67.27.28.9כרוב
3.40.42.0Cauliflower_5.24.55.14.25.8כרובית
3.91.93.13.03.50.80.80.21.7Beetסלק
3.64.03.33.73.71.30.81.6Radishesצנון

'יוק 4.32.01.21.61.80.70.11.0Greenכעל onions
5.23.73.83.64.92.70.71.5Lettuceחסה

(סלרי) 2.33.15.04.14.02.90.50.6Celeryכרפס
0.41.1Horse_2.70.91.11.21.5פולים beans
,2.40.61.32.33.31.60.30.41.0Radishesצנונית red

(ארטישוק) 9.74.53.33.63.10.42.50.2Artichokesקברס
3.54.44.02.42.50.31.50.7Garlicשום

6.55.75.57.25.51.30.40.92.9Beansשעועית
שדה 1.43.22.73.23.20.50.72.0Strawberiresתות

11.011.721.024.821.62.99.61.87.3Miscellaneousשונות

הכל סך  98.182.978.7106.784.513.330.816.523.9Melonstotalמקשה

בבעל ,54.934.035.746.124.62.93.83.014.9Watermelonsאבטיחים
unirirgated

בהשקייה ,21.030.122.534.131.26.516.18.6Watermelonsאבטיחים
irrigated

בבעל ,15.86.67.912.410.20.20.41.18.5Sugarmelonsמלונים
unirrigated

בהשקייה ,6.412.212.614.118.53.710.53.80.5Sugarmelonsמלונים
irrigated

1 Incl. collective moshavim (16.0 thousand dunams).
2 Incl. institutions for education, research and crop and
livestock improvement (9.2 thousand dunams).

דונמים). אלף 16.0) שיתופיים מושבים בולל 1

דונמים). אלף 9.2) והשכחה מחקר חינוך, מוסדות כולל 2
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המטעים שטח  י"ג/4. לוח
TABLEXIII/4.AREA OF FRUIT PLANTATIONS

דונמים Thousandאלפי dunams

1978/79תשל"ט

משקיםמשקים
לאיהודייםתשל"חתשל"זהש"ל
הכל1969/701976/771977/78 יהודייםאחרים2קיבוציםסך

TotalQibbuMoshOtherNon
zimavim'JewishJewish

farms2farms

כולל 840837.0855.6876.0152.9328.4239.1155.6GRANDסך TOTAL

הכל סך הדרים
שמוטי

420419.8
183.6

408.0
173.5

402.0
166.0

57.7
9.7

184.1
66.4

156.9
88.6

3.3
1.3

Citrus total
Shamouti

72.272.371.05.835.129.11.0Latcsאפילים
107.9101.696.031.241.722.50.6Grapefruitאשכוליות

56.160.669.011.040.916.70.4Otherאחר
הדרים ללא 420417.2447.6474.095.2144.382.2tjZ.Jtמטעים, turiiu 1lOfij cxa.at riis~

סךהכל
38.136.536.315.415.94.60.4תפוחים

total
Apples

11.410.49.44.04.01.30.1Pearsאגסים
אפרסקים
משמש

9115.718.020.10.816.41.51.4Peaches
6.97.17.70.42.93.90.5Apricots

חבושים. ,10.512.211.91.45.31.53.7Plumsשזיפים. quinces. cherries
דובדבנים
מאכל 4130.027.830.50.99.37.812.5Tableענבי grapes

"ז 5236.036.836.02.19.124.00.8Wineענבי grapes
1917.518.419.013.94.20.60.3Bananasבננות
106112.0125.0139.23.915.95.0114.4Olivesזיתים
שקדים

(פקן) אגוזים
4048.346.740.14.17.614.014.4Almonds
1424.124.121.01.713.16.2Pecan nuts

48.762.475.837.029.97.91.0Avocado)אבוקדו
ללא .577.19.412.12.17.42.6Subtropical.exclסובטרופיים. avocado

אבוקדו
4.95.76.55.50.80.2Datesתמרים
16.07.18.42.02.5LI2.8Otherאחר

נושאי מטעים :719.0725.5738.7116.1264.0216.6142.0THEREOFמזה:

הכל סך FRUITפרי BEARING
PLANTATIONSTOTAL

הכל סך הדרים
שמוטי ■

378.8
180.2

.374.0
171.0

370.0
164.0

53.0
9.7

165.3
65.7

148.5
87.4

3.2
1.2

Citrus total
Shamouti

71.371.068.55.833.228.51.0Latesאפילים
91.192.090.029.839.719.90.6Grapefruitאשכוליות

36.240.047.57.726.712.70.4Otherאחר
 הדרים ללא ,340.2351.5368.763.198.768.1138.8Plantationsמטעים excl. citrus

total סה"כ
30.529.129.814.311.14.00.4Applesתפוחים
11.310.29.34.03.91.30.1Pearsאגסים

12.412.413.30.610.31.11.3Peachesאפרסקים
6.06.15.80.42.03.00.4Apricotsמשמש

חבושים. ,7.910.19.51.13.90.83.7Plumsשזיפים, quinces, cherries
דובדבנים
מאכל 26.124.227.60.67.67.012.4Tableענבי grapes

ייז 31.030.731.01.48.320.50.8Wineענבי grapes
15.416.417.012.43.70.60.3Bananasבננות
104.3113.5122.43.611.53.9103.4Olivesזיתים
41.038.735.33.06.513.412.4Almondsשקדים

(פקן) 17.017.016.61.410.25.0אגוזים
Pecan nuts

25.429.735.615.414.35.00.9Avocadoאבוקדו
ללא 4.15.06.31.03.71.6סובטרופיים.


Subtropical,excl. avocado

אבוקדו
3.33.84.03.40.50.1Datesתמרים
4.54.65.20.51.20.82.7Otherאחר

' Incl. collective moshavim (18.7 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 no!
included in data for other years.

365 חקלאות

דונמים). אלף 18.7) שיתופיים מושבים כולל ו

אלף 10.3) והשבחה מחקר חינוך. מוסדות כולל 2

דונמיס).
כלול אינו זה שטח עזר; במשקי דונם אלף כ0נ כולל נ

השנים. יתר בנתוני



מינים לפי יער1, נטוע שטח  י"ג/5. לוח
TABLE XIII/5.  AFFORESTED AREA1, BY SPECIES

Thousand dunams; end of agricultural year חקלאית שנה סוף דונמים; אלפי

תשל"ט
1978/79

"דו חשל
1977/78

תשל"ז
1976/77

תש''ל
1969/70

תשכ"ה
1964/65

תש"ך
1959/60

"ו שט ת
1954/55

תש"י
1949/50

תש"ט
1948/49

TOTAL2
Coniferous
Eucalyptus
Others (tamarisk,
acacia etc.)

<658 645 630 534 417 199
412 405 400 321 218 141
132 130 130 122 118 92
114 115 100 91 81 66

195 69 S3 הכל2 סך
מחטניים

אקליפטוס
(אשל, אחרים
וכו') שיטה

1 In addition to the afforested area there are about 350,000
dunams of natural forests and about 250,000 dunamsofpotential
area for afforestation. 2 Including roadside plantations
)according to scale: 1 km plantations  7 dunams).
3 Ownership: government 109,000; J.N.F. 535,000; others
14,000.

יערות דונם כ350,000 יש יער, הנטוע לשטח נוסף 1

פוטנציאלי קרקע שטח לערך דונם ו250,000 טבעיים
הכבישים בצידי נטיעות כולל 2 לייעור. המיועד
7 שוה נטיעות ק"מ 1 מודד: (לפי והדרכים
;קק"ל535,000; 109.000 ממשלה בעלות: 3 דונם).

.14,000 אחרים

EMPLOYED PERSONS מועסקים

ומעמד אוכלוסייה קבוצת לפי החקלאות, בענף י"ג/6.מועסקים לוח
בעבודה

TABLEXIII/6.EMPLOYED PERSONS IN AGRICULTURE, BY POPULATION GROUP
AND EMPLOYMENT STATUS

שנתי ממוצע ,Thousandsאלפים, annual average

I9601970J1976197719781979

כולל1 121.189.882.482.685.383.9GRANDסך TOTAL' וחברי עצמאיים ,32.528.528.026.026.224.9Employersמעבידים, selfemployed and membersקואופרטיבים of cooperatives
קיבוצים 21.015.516.616.418.419.6Qibbuzחברי members

תשלום ללא משפחה 21.414.511.510.710.39.6Unpaidבני family members
46.231.326.329.630.429.8Employeesשכירים

הכל S58.8Jews.97.864.555.853.758יהודיםסך total
חברי עצמאיים, ,61.746.543.940.845.044.8Employersמעבידים, selfemployed, members of

ובני וקיבוצים קואופרטיבים
תשלום ללא cooperativesמשפחה and qibbuzim and unpaid

family members
36.118.011.912.913.814.0Employeesשכירים

הגל סך 23.325.326.628.926.525.1NonJewsלאיהודים total
חברי עצמאיים, ,13.212.012.212.39.89.3Employersמעבידים, self employed, members of

משפחה בני קואופרטיבים,
המ תשלום ללא

cooperatives, unpaid family members etc.

שכירים
מישראל

10.1
10.1

13.3
8.3

14.4
4.5

16.6
6.5

16.7
5.3

15.8
4.3

Employees
From Israel המוחזקים 5.09.910.111.411.5Fromמהשטחים the Administered Territories

1 Includes employees from the Administered Territoires.
2 Populationestimates are based on revised estimates: therefore
one should be careful on comparisons with data preceding 1976.
For a detailed explanation and definitions see introduction to
Chapter XII.

אומדני 2 המוחזקים. מהשטחים שכירים כולל 1

להיזהר יש לכן מתוקנים, אומדנים על מבוססים אוכלוסייה
ראה והגדרות מפורט הסבר .1976 שלפני לשנים בהשוואה

י"ב. לפרק במבוא
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production and marketing ושיווק ייצור

קבוצה לפי ומחיר, כמות ומדדי החקלאי הייצור ערך  י"ג/7. לוח
ביניים) תוצרת (כולל ראשית

TABLEXIII/7.VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND QUANTITY AND
PRICE INDICES, BY MAIN GROUP (Incl. intermediate produce)

"ט "ךתש "זתשל"ותש''לתש תשל''טתשל"דו§חשל ראשית 1977/781978/79Main§1948/491959/601969/701975/761976/77קבוצה group

שוטפים במחירים לירות)ערך million)prices(מיליוני (IL.Value at curernt
כולל 749.8סך 44.411,655.0 1,993.815,656.123300.038,731.8GRAND TOTAL

381.1גידולים 22.86.617.7 /./^.09.190.314.391.024,200. iCrops
שדה 117.1גידולי 6.52,156.0 279.43,019.44,471.37,785.3Field crops

אדמה תפוחי 68.1ירקות. 5.61,135.9 232.91,589.92,428.63,829.3Vegetables, potatoes.
melonsומקשה and pumpkins
הדר 110.7פרי 6.91,855.9 382.82,375.63,561.06,222.8Citrus

הדרים) (להוציא 78.7פירות 3.21,209.7 206.81,712.82,927.84,768.7Fruit (excl. citrus)
6.5אחר 0.6260.2 36.1492.61,002.41,594.4Other

ותוצרתם חייס 368.7נעלי 21.65.037.3 855.86.465.88.908.914.531.3Livestock <$ livesi. products
לבשר1 חייס 151.8בעלי 5.22,335.2 393.12,897.24,234.96,742.5Livestock for meat1

84.5חלב 7.21,371.8 215.51,872.42,362.94,164.2Milk
וחומרי מאכל 93.7ביצי 6.71,009.9 171.01,247.11,648.72,586.3Table eggs Si breeding

'mateiralsרבייה2
18.7דגים 1.6220.7 45.7283.7430.0655.6Fish
19.9אחר1 0.999.6 30.5165.4232.4382.7Other'

כמות3 yindex3base1970/71:מדד = 100 Quantitבסי0:
כולל 49סך 11129 90134140141GRAND TOTAL

44גידולים ;/126 89133143146Crops
שדה 53גידולי 11120 88131135125Field crops

אדמה תפוחי 57ירקות, 15124 93129144133Vegetables, potatoes,
melonsומקשה and pumpkins
הדר 43פרי 17108 89108104111Citrus

הדרים) (להוציא 35פירות 8155 89153172178Fruit (excl. citrus)
ותוצרתם חיים 55נעלי //135 91138138137Livestock <£ livesi. products
לבשרי חיים 44בעלי 6141 88147145142Livestock for meat'

60חלב 17140 98145144147Milk
וחומרי מאכל ביצי .73 15119 93121126125Table eggs Sl breeding

'materialsרבייה2
54דגים 1490 85919191Fish

Priceindex3base: 1970/71= 100 : בסיס  מחירים3 מדד
כולל 61סך 16358 874616581,084GRAND TOTAL

60גידולים 1365$ 874807011.158Crops
שדה 64גידולי 17509 886539401,763Field crops

אדמה תפוחי 46ירקות, 14354 98478653I, 111Vegetables, potatoes.
melonsומקשה and pumpkins
הדר 45פרי 7314 764026261,024Citrus

הדרים) (להוציא 91פירות 16307 954396661,047Fruit (excl. citrus)
וחוצרחם חיים 63נעלי 19358 904486171.013Livestock 8l livest. products
לבשר1 חיים 67בעלי 18330 87404600973Livestock for meat1

60חלב 18417 915506981,204Milk
וחומרי מאכל 61ביצי 20 ■372 88453574909Table eggs A breeding

mateirals2רבייה2
53דגים 18359 834576911,057Fish

1 "Livestock inventorychanges" were included in "livestock for
meat" through 1975/76, and in "other" as of
1976/77. 2 Before 1974/75 chicks for export appeared
under "other". 3 Indices are the resultof chaining annual
percents of change; consequently, current value may differ from
the value obtained from multiplying the base year value by
quantity and price.

חיים ב"בעלי. תשל'ו עד נכלל החי" באינווטר "שינוי 1

ב"אהר".  בתשל"ז והחל לבשר"
ב"אחר". נכללו ליצוא אפרוחים תשל"ה לפני 2

שנתיים. שינוי אחוזי שרשור של תוצאה הם המדדים נ
המתקבל הערך לבין השוטף הערך בין הבדלים ייתכנו ולכן
מחיר. ובמדדי כמות במדדי הבסיס בשנת הערך הכפלת ע"י
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור כמות  י"ג/8. לוח
TABLEXIII/8.VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION

)Incl. intermediate produce)
Thousand tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טונות. אלפי

1978/79תשל"ט

מזה:כל
יהודיהמשקתשל"חחשל"זתש"לתש"ךתש"ט

11948/491959/601969/701976/771977/78
AllThereof:

farmsJewish

שדה FIELDגידולי CROPS
לגרעינים וקטניות 54.996.3162.6272.5201.9213.8143.1Cerealsדגנים <$ pulses for grains

21.141.3125.0220.0169.0133.2119.2Wheatחיטה
20.026.613.616.68.06.04.0Barleyשעורה
3.015.610.913.53.01.51.4Sorghumסורגום
10.812.813.122.421.919.118.5Otherאחרים

ושמן תעשייה 2.6223.7358.8529.1363.1380.2367.9Industrialצמחי and oil crops
סיבים 10.735.364.079.275.175.1Cottonכותנה, lint

גרעינים 16.958.6108.0132.6124.1124.1Cottonseedכותנה.
סוכר 169.0237.0320.0116.7146.7140.1Sugarסלק beet

(בוטנים) אדמה 0.317.018.722.521.520.517.5Groundnutsאגוזי
0.61.71.60.80.70.70.0Tobaccoטבק

0.42.63.18.34.35.94.2Sunnowerחמניות
לשימורים 131.53.64.66.05.55.4Canningאפונה peas

4.30.90.92.11.71.5Otherאחרים
118.587.083.0Hay§40.678.6137.3111.1שחת

ותחמיצים' ירוק .373.0.690.11,573.91,374.01.020.0Siמספוא 109. 71.018.0Green fodder and silage1
158.5147.3135.9Straw§48.362.0127.9206.5קש

ירוק 3.53.03.0Green§15.386.810.57.7זבל manure
דונם) ,I)(אלפי 000 dunams)

תפו"א, ,119.0430.0740.9928.11,039.7933.1817.8VEGETABLESירקות, POTATOES
ANDומקשה MELONS

80.6297.7474.1584.1673.8598.8510.3Vegetablesירקות
22.2110.0157.0219.5270.6225.2194.4Tomatoesעגבניות

14.227.844.848.947.045.630.0Cucumbersמלפפונים
6.935.558.751.449.249.546.5Carrotsגזר

וגמבה 3.210.929.842.042.249.245.8Peppersפלפל and gamba
יבש 1.718.947.273.286.956.954.4Dryבצל onions
4.813.622.921.127.828.024.3Eggplantsחצילים
2.99.513.815.816.314.111.1Vegetableקישואים marrows

5.213.916.823.326.426.321.2Cabbageכרוב
אדום ,2.46.28.411.39.610.06.3Beetsסלק red

(סלרי) 0.21.25.59.811.413.112.6Celeryכרפס
שדה חות

1 f. Q \0.63.17.68.08.85.9Strawberries
1אחר 7.ס 149.666.160.278.472.157.8Other

אדמה 26.081.8137.1214.0221.1211.0209.5Potatoesתפוחי
11.029.7102.094.0105.882.562.5Waterאבטיחים melons
1.420.827.736.039.040.835.5Sugarמלונים melons

הדר 272.7609.61,261.91,528.11,473.81,568.71,552.9CITRUSפרי
399.7677.9578.5634.1663.0656.3Shamoutiשמוטי
85.5207.6329.0267.7268.5265.7Latesאפילים

74.6284.3497.2461.4500.4495.4Grapefruitאשכוליות
19.739.840.836.850.249.7Lemonsלימונים

אחרים 30.152.382.673.886.685.8Otherזנים varieties
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(המשך) ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור כמות  י"ג/8. לוח
TABLEXIII/8.VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION

)Inch intermediate produce) (Cont.)
Thousand tons. unless otherwise staled . אחרו; צוין לא אם טונות. אלפי

ט 1978/79חשל"

מזה:כל
יהודיהמשקתשל''וותשל"זתש"לתש"ךתש"ט
1948/#1959/601969/701976/771977/78

AllThereof:
farmsJewish

הדרים ללא ,39.2145.6289.0364.3384.3$397.5381.0FRUITפיחת, EXCL. CITRUS
23.261.8101.6106.0122.9U9.9.Apples)תפוחים
*אגסים 2.235.834.016.025.324.9Pears

5.22.418.022.223.925.024.3Peachesאפרסקיפ
0.614.67.612.510.79.7Apricotsמשמש
7.68.015.114.117.715.7Plumsושזיפים

מאכל 10.631.124.729.433.633.729.8Tableענבי grapes
יין 7.221.636.040.642.738.538.5Wineענבי grapes
3.534.361.261.753.760.960.9Bananasבננות
1.84.34.34.23.5Almondsשקדים

0.51.61.81.51.5Pecanפקן nuts
10.76.86.68.135.08.25.4Olivesזיתים

0.24.121.824.232.932.9Avocado)אבוקדו
2.34.14.24.84.8Dates}2.0תמרים

15.6אפרסמק )(2.41.92.52.5Persimmon
113.6יאחר :9.810.38.76.7Other

(מיליונים) יצוא ,FLOWERSפרחים, EXPORTS (millions)
91.5123.5174.8174.8Rosesוווים

128.3239.4377.4377.4Carnationsציפורנים
27.437.734.334.3Gladioliסייפנים

יער 70.5121.4125.4156.7146.7FORESTתפוקת OUTPUT
לבשר חיים 7.581.4152.8261.8258.9260.8252.1LIVESTOCKבעלי FOR MEAT

5.045.7101.7192.1196.5202.7202.2Poultryעופוה
5טימיס 131.5134.5145.5145.5Broilersתונגולים

הודו 49.850.546.546.5Turkeysתרנגולי
ואחרים 10.811.510.710.2Layersמטילות and others

2.025.135.647.039.836.435.8Cattleבקר
כבשים

0 50.52.6.5.16.36.96.54.1Sheep
2.33.33.23.12.90.6Goatsעליס

אחריס חיים 1בעלי 5.77.113.212.612.39.4Otherי livestock
86.0317.8487.7722.8719.5737.3701.5MILKחלב

בקר 78.8277.3440.5671.4669.9691.4682.4Cow'sחלב milk
כבשים חלב

!
16.418.923.322.921.511.6Sheep's milk

עזים 5*24.128.328.126.724.47.50081חלב milk
(מיליונים; ואפרוחים EGGSביצים AND CHICKS (millions)

מאכל 231.61,108.11,193.21,552.01,632.01,560.01,545.0Tableביעי eggs
ליצוא דגירה 20.124.919.816.316.3Hatching§ביצי eggs for exports

90.895.9107.0107.0Chicksאפרוחים
3.513.921.824.524.524.123.5FISHדגים

(מדגד.) בריכות 3.912.014.014.213.913.9Pondדגי culture
אגמים 1.31.61.81.71.81.8Lakeדגי catch

ים 8.78.28.78.68.47.8Marineדגי catch
וצאן בקר 3.22.72.7Exportsיצוא of cattle

(3 מ (מיליון אורגני 0.42.22.33.03.03.02.7Organicזבל manure (million m 3)
0.50.81.71.52.2l.g1.8Honeyדבש
0.40.60.60.60.2Woolצמר

Including sown pastures.
Not included in agricultural production.

זרוע. מרעה כולל 1

החקלאי. ביצור נכלל לא 2
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור ערך י"ג/9. לוח
TABLEXIII/9.VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION (incl. intermediate produce)

IL. million, at current prices . שוטפים במחירים ל''י, מלייני

1978/79תשל"ט

''ט מיה;גלתשל"זתש"לתש"ךתש
יהודיהמשק8^1977§1948/491959/601969/701976/77

AllThereof:
farmsJewish

כולל סן
הכל סך  44.0749.61,993.715,656.138,731.8גידולים 23,300.037,025.9GRAND TOTAL

22.5381.01,137.99,190.324,200.5 1431.023,135.4CROPS TOTAL
שדה ,6.3117.1279.33,019.4גידולי 7,785.3 4,471.37,527.6,FIELD CROPS

לגיעינימ וקטניות 2.520.454.6590.9786.2דגנים 643.0719.1Cereals and pulses forgrains
1.19.038.4422.4497.9חיטה 450.9446.8Wheat
0.74.63.425.319.2שעורה 16.813.2Barley
0.12.72.922.56.3סורגום 6.45.9Sorghum
0.64.19.9120.7262.8אחרים 168.9253.2Other

ושמן תעשייה 0.551.6151.32.049.36,168.2צמחי 3,360.06,007.9Industrial and oil crops
סיביס 23.084.51,323.44,215.2כותנה, 2,378.34,215.2Cotton lint

גרעינים 2.617.9266.3974.3כותנה, 430.1974.3Cottonseed
סוכר 8.916.3133.9148.5סלק 66.0139.3Sugar beet

(בוטנים) אדמה 0.19.821.0223.5623.3אגוזי 344.1552.8Groundnuts
0.22.85.719.349.0טבק 28.20.0Tobacco

0.12.02.556.287.6חמניות 63.563.0Sunflower
לשימורים ,..אפונה

1.0'

0.62.118.643.5 30.743.1Canning peas
1.91.38.126.9אחרים 19.120.2Other

6.218.8122.8267.0שחת 178.6253.3Hay
ותחמיציטי ירוק 1.734.046.9155.4.345.0מספוא 1SS9344.3Green fodder <$ silage'

0.53.47.5100.2218.0קש 100.3202.1Straw
ירוק 0.11.50.20.80.9זבל 0.50.9Green manure

תפו"א ,VEGETABLESירקות, POTATOES
5.568.0232.91,589.93,829.2ומקשה 2,428.63,315.1£ MELONS

4.248.9169.9988.72.473.3ירקות 1,566.82,042.8Vegetables
650.2עגבניות 452.7556.4Tomatoes

275.7מלפפונים 165.0180.3Cucumbers
182.0גזר 87.8168.8Carrots

וגמבה 269.9פלסל 160.3253.1Peppers and gamba
יבש 164.0בצל 163.8154.3Dry onions
102.3חצילים 60.990.3Eggplant
75.6קישואים 40.960.0Vegetable marrows

99.1כרוב 41.679.7Cabbage
אדום 19.5סלק 12.111.3Beets (red)

(סלרי) 43.2כרפס 23.841.3Celery
שדה 172.1תות 116.0105.0Strawberries

אחרים 419.7ירקות 241.9342.3Miscellaneous
אדמה 1.111.832.1396.0824.4תנווחי 563.8819.9Potaioes

2.721.7125.1247.4אבטיחים 163.8193.1Water melons
4.69.280.1284.1מלונים 134.2259.3Sugar melons

הדר 6.9110.7382.82,375.66,222.8פרי 3,561.06,159.0CITRUS
67.7202.7957.32,637.1שמוטי 1,530.82,612.9Shamouti
18.650.1620.71,390.6אפילים 720.81,377.3Lates

14.990.0543.01,490.2אשכוליות 922.11,470.4Grapefruit
3.719.094.3262.5לימונים 134.2259.9Lemons

אחריס 5.821.0160.3442.4זנים 253.1438.6Other citrus fruit
הדרים ללא 3.278.7206.81,712.84,768.5פיחת, 2,927.84,540.0FRUIT EXCL. CITRUS

26.157.3416.71,231.7תפוחים 756.61,202.4Apples
3.326.3114.6231.2אגסים 127.0227.7Pears

2.314.3121.7302.6אפרסקים 165.8294.0Peaches
0.77.535.076.6משמש 49.169.8Apricots
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(המשך) ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייעור ערך  י"ג/9. לוח
TABLEXIII/9.VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION

)incl. intermediate produce) (Cont.)
1L. million, at current prices שוטפים במחירים ל"י, מליוני

1978/79 תשל"ט

מזה:כלתשל"חתשל"זתש''לתש'ט
יהודיהמשק1948/491959/601969/701976/771977/78

AllThereof:
farmsJewish

3.96.466.8109.6162.9שזיפים 183.8Plums
מאכל 0.812.315.7131.5197.0325.5ענבי 364.8Table grapes
יין 0.45.711.3110.8194.3277.5ענבי 277.5Wine grapes
0.514.332.3216.6240.6430.2בננות 430.2Bananas
6.659.799.5199.5שקדים 224.0Almonds

2.926.445.057.0פקן 57.0Pecan nuts
0.84.26.763.1358.7124.1זיתים 197.0Olives

0.26.5193.5358.8743.6אבוקדו 743.6Avocado
5.584.7116.5239.8חמריס 239.8Dates

;אפרסמון ::7 c18.630.160.2 60.2Persimmon
0.21אחר .j53.179.2125.8 148.5Other

שונים 0.66.536.1492.61,002.41,593.7גידולים 1&4.4MISCELLANEOUS CROPS
23.9347.0740.61.166.2/./סחזיס 1.166.7Flowers

123.5235.4349.7ורדיס 349.7Roses
119.1274.5438.6ציפורנים 438.6Carnations
31.960.655.0סייפנים 55.0Gladioli

72.5170.1185.4אחר 185.9Other
נוי וצמחי מטעים 2.84.252.1129.0203.0שתילי 203.0Seedlings and plants

ירקות 1.44.151.168.8113.0זרעי 113.0Vegetable seeds
0.31.18.113.920.1אחווגיט 20.1Citron

יער 0.92.834.350.191.4תפוקת 91.6Forest output
ס"ה ותוצרתם 5.88,908.913,890.514331.3LIVESTOCK)21.5368.6855.86,4בע"ח SlPROD  TOTAL

לבשר חיים 3.7146.4383.12,897.24,234.96.403.0בעלי 6,742.6LIVESTOCK FOR MEAT
3.171.8227.82.023.42,922.04.809.5עופות 4.815.0Poultry

פטימים 1,313.41,833.83.229.2תרנגולים 3.229.2Broilers
הודו 609.8928.81.301.9תרנגולי 1.301.9Turkeys

ואחרים 100.2159.4278.4מטילות 283.9Layers and others
6.554.5109.2572.8707.31.080.2בקי 1.100.4Cattle

0כבשים 1
5.118.3118.8254.8211.6 330.9Sheep

4.210.252.8107.033.5עוי6 /54.2Goats
אחרים חיים 210.817.6129.4243.8268.2בעלי 342.0Other livestock

7.284.5215.51,872.42362.93,920.8חלב 4,164.2MILK
בקר 6.672.4189.51,678.92,125.13,760.5חלב 3,792.7Cow's milk

כבשים .חלב n a7.2115.0111.2146.1122.0 210.2Sheep's milk
עזים 4.9חלב / v"11.082.391.738.4 161.2Goat's milk

ואפרוחים 6.793.7171.01,247.11,648.72,573.7ביצים 2386.3EGGS AND CHICKS
מאכל 6.179.5137.2893.21,221.71,787.5ביצי 1.800.1Table eggs
דגירה3 0.614.233.854.240.757.8ביצי 57.8Hatching eggs'
299.7386.3728.4אפרוחים4 728.4Chicks4

1.618.745.7238.7430.0636.6דגים 655.6FISH
(מדגה) בריכות 13.228.2164.6236.2386.5דגי 386.5Pond cul.ure

אגמים 1.31.814.923.421.9דגי 21.9Lake nsheires
ים 4.215.7104.2170.4228.2דגי 247.2Marine catch
1325.340.5165.4232.4356.3שונות 382.7MISCELLANEOUS

החי באינוונטר 1.45.410.014.5Changesשינוי in livestock
וצאן בקר 4.422.537.543.2יצוא 43.2Export of cattle

אורגני 0.816.419.680.2115.7206.7זבל 221.6Organic manure
0.12.03.726.158.384.4דבש 85.3Honey
0.61.15.89.26.0צמר 16.5Wool

0.91.716.311.716.0שונות 16.0Miscellaneous

I Incl. sown pasture. 2 Not included in agricultural
production value. 3 As of 1974/75, data for exports
only. 4 Prior to 1974/75, included in "livestock and its
products, n.e.s."

הייצור בערך נכלל לא 2 זרוע. מרעד. כולל 1

ליצוא הנתונים כתשל''ה, החל 3 החקלאי.
בסעיף הופיעו ליצוא אפרוחים תשלה לפני 4 בלבד.

בצ.נ. ותוצרתם בע"וו
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ייעוד לפי החקלאי, הייצור י"ג/0ו. לוח
Thousand tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טונות. אלפי

§1977/78 n'1978/79 תשל"ט

 תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצורתוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
הכל הכלביניים2ישירמקומיתמקומית'סך ביניים2ישירמקומיתמקומית1סך

ForFor
ProduclocalForInterProduclocalForInter
tion:onsumlocalDirectmediatetion:onsumlocalDirectmediate
totalption'industryexportsproduce2totalption1industryexportsproduce2

כ תכ ו ;um eV o
כולל סך
הכל גידוליםסך

שדה 1,955.221.8378.274.81,480.41,797.324.3340.282.41,350.4גידולי
לגרעיניס וקטניות 201.910.2134.610.746.4159.89.596.612.041.7דגנים

169.06.0122.910.623.5133.25.086.711.929.6חיטה
7.66.00.45.6_8.00.4שעורה
3.03.01.51.5סורגום
21.94.211.30.16.319.14.59.50.15.0אחרים

ושמן תעשייה 363.111.6243.664.143.8380.214.8243.670.451.4צמחי
סיבים 79.227.252.075.115.060.1כותנה,

גרעינים 132.690.841.8124.174.649.5כותנה.
סוכר 116.7116.7146.7146.7סלק

(בוטנים) אדמה 21.57.01.311.71.520.58.90.310.11.2אגוזי
0.70.70.70.7טבק

4.34.20.15.95.70.2חמניות
לשימורים 6.05.70.35.55.20.3אפונה

2.10.41.20.40.11.70.21.10.20.2אחר
118.5118.587.087.0שחת

ותחמיציס3 ירוק 1,109.71,109.71.020.01,020.0מספיא
158.5158.5147.3147.3קש

ירוק 3.53.53.03.0זבל
מקשה תפו"א, 1,039.7540.5230.3202.166.8933.1523.5193.4172.443.8ירקות,

673.8324.7207.6118.722.8598.8319.0167.697.215.0ירקות
270.677.8160.821.610.4225.277.2122.320.45.3עגבניות

47.038.55.81.71.045.636.85.72.60.5מלפפונים
49.222.715.07.73.849.520.614.410.73.8גזר

וגמבה 42.219.89.013.20.249.222.49.816.70.3פלפל
יבש 86.928.62.855.20.356.928.24.624.10בצל
27.821.60.53.91.828.023.10.33.21.4חצילים
16.315.00.30.30.714.113.10.60.4קישואים

26.419.22.33.31.626.319.21.35.30.5כרוב
אדום 9.67.12.00.510.07.41.80.8סלק

(סלרי) 11.43.61.95.80.113.13.72.86.50.1כרפס
שדה 8.04.01.03.008.84.80.63.40תות

78.466.86.23.02.472.162.54.03.71.9אחר
אדמה 221.1141.620.920.837.8211.0141.623.522.923.0תפוחי

105.855.048.82.082.545.535.02.0אבטיחים
39.019.21.813.84.240.817.42.317.33.8מלונים

הדר 1,473.8140.6435.2898.0,568.7146.3457.8964.5פרי
634.148.9178.2407.0663.050.3151.6461.1שמוטי
267.720.260.7186.8268.520.058.6189.9אפילים

461.423.1183.5254.8500.423.6226.5250.3אשכוליות
36.814.96.315.650.215.59.924.8לימונים

73.833.56.533.886.636.911.338.4אחר
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TABLEXIII/10.AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL

במחי ל"י, שוטפמיליוני .ILםיס million, at current pirces
1977/78§תשל n"1978/79 תשל"ט

 תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור תוצרתליצואלתעשייהלצריכה'יצור
הכל הכלביניים2ישירמקומיתמקומית'סך ביניים2ישירמקומיתמקומית'סך

ForFor
ProduclocalForInterProduclocalForInter
tionconsumlocalDirectmediatelionconsumlocalDirectmediate
totalption1industryexportsproduce1totalption'industryexportsproduce2

uרער eVal
23,300.07,874.36,705.97,091.712,518.738,731.8 1,628.112,880.1 10,416.82,916.2GRAND TOTAL
14,391.13,861.62,820.56,623.56,417.7 24,200.5 1,085.512,189.0 3,701.01,892.8CROPSTOTAL
4,471.3211.61,642.71,829.57,785.3 787.5426.83,776.9 2,094.21,487.4FIELD CROPS
643.065.4384.730.9786.2 162.098.846.8 405.5235.1Cereals andpulses for grain
450.916.4335.828.9497.9 69.819.245.7 332.5100.5Wheat
16.80.819.2 16.0_ 1.218.0Barley
6.46.3 6.4 6.3Sorghum

168.949.048.12.0262.8 69.879.61.1 71.8110.3Other
3,360.0146.21.258.0/.795.156,168.3 157.2328.03.730.1 1,688./421.5Industrial and oil crops
נ.5(2,378.3816.81,561.54,2 3,373.8 841.3Cotton lint
430.1296.3974.3 133.8 588.1386.2Cotton seed
66.066.0148.5  148.5_Sugar beet
344.177.713.3232.8623.3 20.3235.3352.3 6.928.8Groundnuts
28.228.249.0  49.CTobacco
63.562.887.7 0.785.4 2.3Sunflower
30.729.543.5 1.2 41.:2.0Canning peas
19.15.77.94.326.8 1.27.34.0 13.42.1Other

178.6267.0 178.6_267.0Hay
188.9145.0 188.9 345.0Green fodder Sl silage'
100.3218,0 100.3 .21S0Straw
0.50.9 0.5 0.9Green manure

2,428.£1,349.9322.6591.63,829.3 164.52,289.6926.9 426.!186.3VEGETABLES, POTATOES
A MELONS

1,566.8870.0266.6383.71 2.473.3 46.5522.5 329.3 1,559.161.9Vegetables
452.7178.2171.881.6650.2 21.1\ 327.5111.5 189.21.5Tomatoes
165.0133.622.15.9275.7 3.4) 228.12.7 31.3.0Cucumbers
87.846.417.216.6< 95.7, 182.0 7.636.3 32.17.5Carrots
160.370.420.468.8< 269.9 0.7S 113.f120.5 34.1.5Peppers and gamba
163.859.44.699.3) 164.0 0.556.2 8.6 99(0.2Dry onions
60.939.71.316.7/ 102.3 3.22 76.'20.0 1.4.7Eggplants
40.937.30.81.11 75.6 1.769.'4.31.9Vegetable marrows
41.631.52.25.4< 99.1 2.57 75."17.5 3.2.0Cabbage
12.110.01.4! 19.5 0.7t 16.. 1.1.8Beds
23.87.71.814.123.6 4.7 14.6 43.2 0.20.3Celery
116.4117.263.792.1 6.2 73.8 172.1 0.00Strawberries
241.210.715.810.5419.7 4.927.8 15.5 369.7.5Other
563.353.053.553.1107.7 89.3 526.3 824.4 104.2101.1Potatoes
163.76.684.4 122.2 247.4 2.8119.75.5Watermelons
134.50.32.570.4177.0 7.9 815 284.2 11.017.8Melons

3,561.366.1293.02.90M5,225.5 452.4 S44.9 6,222.8 _CITRUS
1,530.100.1128.71,302.02 2.637.1 1 151.2,339.8 146.Shamouti
720.44.346.2630.35 1.390.6 7 81.1,241.4 61.Lates
922.50.0107.7764.41,196.2 215.4 78.7 1,490.3 Grapefruit
134.54.26.074.03 73.4 262.5 176.8 12.Lemons
253.117.64.4131.1442.3 271.3 10.9 160.Other
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי, הייצור י"ג/0ו. לוח
Thousand tons. unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טונות. אלפי

1977/78§תשל n'1978/79תשל "ט

 תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
הכל הכלביניים2ישירמקומיתמקומית'סך בינייס2ישירמקומיתמקומית1סך

ForFor
ProduclocalForInterProduclocalForInter
tionconsumlocalDirectmediatetionconsumlocalDirectmediate
total§ption'industryexportsproduce1totalption1industryexportsroduce2

מ (המשך)כ ח cont.)umו eVol
הדרים ללא 384.7254.283.745.01.8397.4265.572.757.61.6פירות

106.583.414.78.20.2122.993.220.29.30.2תפוחים
16.013.90.51.50.125.321.22.31.60.2אגסיס

23.922.80.10.90.125.023.70.11.00.2אפרסקים
12.59.22.80.40.110.68.51.80.30.0משמש
14.113.30.817.715.52.00.10.1שזיפים

מאכל 33.625.76.51.30.133.725.86.21.60.1ענבי
ייז 42.70.542.238.50.538.0ענבי
53.743.410.00.360.947.013.30.6בננות
4.34.10.24.24.10.1שקדים

1.81.70.11.51.30.2פקן

35.019.016.08.26.22.0זיתים
24.24.519.732.94.728.2אבוקדו

4.23.21.04.83.61.2תמרים

1.91.92.52.40.1אפרסמון

10.37.60.11.70.98.77.80.10.60.2אחר

שונים גידולים
(מיליונים) פרחים

123.5123.5174.8174.8ורדים
239.4239.4377.4377.4צפורניס
37.737.734.334.3סייפנים

.134.3אחר 134.3

נוי וצמחי מטעים שתילי
ירקות זרעי
אתרוגים

יער 125.444.786.7156.741.7us.oתפוקח
ותוצרתם חיים בעלי
לכשר חיים 258.9103.2148.27.5265.590.3161.49.0כעלי

196.586.2103.86.5202.773.3121.97.5עופות
פטימים 134.562.770.81.0145.557.585.52.5תרנגולות

הודו 50.520.030.546.513.233.3תרנגולי
ואחרים 11.53.52.55.510.72.63.15.0מטילות

39.86.713.136.46.430.0בקר

S1.21.5.6.93.02.91.06.53כנשים

3.13.12.92.9עזים

אחרים חיים 12.64.28.412.34.18.2בעלי

ליטר) (מיליק 719.5272.4428.318.8737.3280.1439.717.5חלב
בקר 669.9244.2421.04.7691.3254.3432.34.7חלב

כבשים 22.96.96.010.021.56.55.99.1חלב
עזים 26.721.31.3חלב

4.124.519.31.53.7

(מיליונים) ואפרוחים 1,747,71,360.558.5243.285.51,683.31,322.589.6172.099.2ביצים
מאכל 1,632.01,360.558.5213.01,560.01,322.589.6147.9ביצי

יצוא דגירה, 19.819.816.316.3ביצי
95.910.485.5107.07.899.2אפרוחים

24.520.51.82.224.221.61.11.5דגים
(מהנה) בריבות 14.211.90.32.013.912.50.21.2דגי

אגמים 1.71.30,41.81.00.8דגי

יס 8.67.31.10.2דגי
8.58.10.10.3

שונות
החי באינוונטר שינוי

וצאן בקד 3.23.22.72.7יצוא

אורגני 3.03.03.03.0זבל
2.21.90.31.81.70.1דבש

0.60.30.20.10.60.30.10.2צמר

שונות

זרוע. מרעה כולל 3 השמדה. כולל 2 עצמית. צריכה כולל 1

AGRICULTURE 374



TABLEXIII/10.AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL (Cont.)
il. million at current prices שוטפים במחיריס לירות, מליוני

91977/78 rrVwi1978/79 תשלט

תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
הנל הכלביניים2ישירמקומיתמקומית1סך ביניים2ישירמקומיתמקומית'סך

ForFor
ProduclocalForInterProduclocalForInter
tion:onsumlocalDirectmediatetionconsumlocalDirectmtdiate
totalption1industryexportsproduce2totalption1industryexportsproduce'

רך u(המשך)ע e (cont.)V al
2,927.81,872.2527.0523.35.34,768.73,057.8657.41,040.013.5FRUIT EXCL. CITRUS
756.6590.1106.058.91.61,231.6929.6204.794.82.5Apples
127.0110.33.812.10.8231.2193.221.314.81.9Pears
165.8154.70.79.50.9302.7283.91.014.73.1Peaches
49.134.611.03.30.276.760.713.22.60.2Apricots
109.6102.86.60.2183.7160.222.10.90.5Plums
197.0142.037.816.90.3364.8260.665.837.70.7Table grapes
194.31.7192.6277.52.7274.8Wine grapes
240.6194.045.31.3430.2331.494.44.4Bananas
99.594.55.0224.121558.6Almonds
45.041.53.557.051.35.7Pecan nuts
358.7190.7168.0197.0143.054.0Olives
358.829.40.3329.1743.658.5685.1Avocado
116.588.228.3239.9175.164.8Dates
30.129.30.860.256.04.2Persimmons
79.268.40.210.40.2148.5136.10.511.70.2Other

1,002.461.735.2777.3128.21,594.498.670.51,219.7205.6MISCELLANEOUS CROPS
740.640.0650.650.01.166.765.01,029.272.5Flowers (millions)

235.4349.7Roses
274.5438.6Carnations

60.655.0Gladioli
80.1185.9Other

129.04.065.459.6203.68.087.2107.8Seed/ings andgarden plants
68.850.218.6113.087.725.3Vegetable seeds
13.92.811.120.14.515.6Citron
50.114.935.291.621.170.5Forest output

8,908.94,012.73,885.4468.2542*614,531.36401.06,715.8691.11,0234LIVESTOCK AND PRODUCTS
4,234.1,696.82,405.3132;86,742.52,314.64,120.8307.1LIVESTOCK FOR MEAT
2.922.1.252.81.562.7106.54,815.01.666.5234.1 2,914.4Poultry
1,833.848.8971.313.73,229.21,265.11,908.355.8Broilers
928.354.2564.61,301.9362.2939.7Turkeys
159.39.826.892.8283.939.266.4178.3Layers and others
707.118.7588.61,100.4193.5906.9Cattle
254.141.587.026.3330.9192.365.673.0Sheep
107.106.20.8154.2154.2Goats
243.77.6166.2342.0108.1233.9Other

232.885.01,400.177.84,164.21,575.22,472.8116.2MILK (million litres)
2.125.766.21,346.912.03,792.81,381.52,390.520.8Cow's milk
146.44.148.153.9210.263.572.074.7Sheep's milk
91.74.75.111.9161.2130.210.320.7Coat's milk

1,648.1,016.744.1238.8349.12,586.31,523.6104.3272.8685.6EGGS AND CHICKS (millions)
1,221.1,016.744.1160.91,800.11,523.6104.3172.2table eggs
40.40.757.857.8Hatching eggs. exports
386.

37.2349.1728.442.8685.6Chicks
430359.333.337.4655.6579.514.943.2FISH
236198.25.432.6386.5345.75.935.0Pond culture
2317.26.221.915.15.80.9Lake risheries
170143.921.74.8

247.2236.73.27.3Marine catch
23254.92.659.2115.7382.790.13.068.0221.6MISCELLANEOUS

Changes in livestock inventory
3737.543.243.2Exports of cattle
115115.7221.6221.6Organic manure
5849.88.585.481.14.3Honey
95.12.61.516.59.03.04.5Wool
11


11.7

16.016.0Miscellaneous

I Incl. home consumption 2 11101. disposal of surplus. 3 Incl. sown pastures.
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המקומית1 התעשייה למפעלי וירקות פירות אספקת  י"ג/וו. לוח
TABLEXIII/11. SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES TO LOCAL FACTORIES'

Tonsטונות

1978/79טחשל

ל מתוכננת תוצרת
bannedתשל"וותשל"זתש"לתשכ"א forProduce [

הבל סד
1960/611969/701976/771977/78

ו

Totalמקומי יצואשיווק
localexports

marketing

הכל TOTAL)155,565491,262791,298795,894771,14סך
הדר {83.390324.966487.607פרי 448.170467.4138.327429.0*7Citrus

שמוטי זהב: :64.114148.862148.328173.860153.3111,554141.761Orangesתפוחי Shamouti
1.14377.88381.8021אפילים 64.77157.56>3,22254338Late oranges

12.98883.564237.3491אשכוליות 195.500232.2121.356210.858Grapefruit
5.0577.5098.6371לימונים 7.20410.268219,442Lemons

338954.6372.6867.575736.998Clementinesקלמנטינות and
mandarinsומגדרעות

אחר הדר 556.2536.8544.1436,498015.690Otherפרי citrus fruit
וגלעיניים 3.32411.09320.5841גרעיניים 18.66123.5413. 7289.813Pome andstone fmil

עץ >1.6463.84914.948תפוחי 14,78716,429.7856.637Apples
(92601.474אגסים 5042,45(6151,835Pears

13821011Quincesחבושים
5471,056921461310427Peachesאפרסקים
!65.1391.521משמש 2,3651,957731,185Apricots
>1.1037812.549שזיפים 8592,55(2,441118Plums

35.10040.40045.14942.730עננים2 47,179Grapes2
לכבישה 2.3406.3797.9546,1534.70livesזיתים for pickling

אחר /1.264626913פרי 2.153631354282ther fruit
250Avocado)2925025אבוקדו
/1547גויאבות 14Guava
!1.110619884תאנים 1.90338:100■ 282Figs

אדמה !2.2578.45124.033תפוחי 20.90223.45120.2513.205otatoes
/27.90098.368202.663ירקות 250,848206.34169.254137.092egetables

13.89649.078120,963160,861122,3629,93992,428Tomatoesעגבניות
4,5641,142Cucumbers)3,7703.7417,9736,6995,70מלפפונים

1.59116,76012,93514,98714,3684,9569,412Carrotsגזר '
וגמבה 4534.2446,4238,4919,201,7897,412Peppersפלפל and gamba

יבש י1,1204,755בצל ,3732,7754,5831,1843,399Dry onions
62435345933:31518Eggplantsחצילים
1.5622,2601,6912,3341,3451,29356Cabbageכרוב

1101218801,272625245384Cauliflowerכרובית
898453,5301,9661,7865111,275Beetsסלק

בתרמילים3 3,9708,28210,61013,92015,00014,532468Peasאפונה in pod3
1062Asparagusאספרגוס

9421010711283794Okraבמיה
17441,4931,6223001,322Turnipsלפת

(סלרי) 004,3241,9262,763552,412Celeryכרפס
60060C600Papridaפפריקה
5441,7852,8273,1081,3351,335Beansשעועית

שדה 13941,059960590398192Strawberiresתות
קלחים3 3274,91321,31328,14923,7206,56217,158Maize1תירס

35157725873630729710Miscellaneous4שונות4
9901,2792.3951,8282.3163821.934garמלוניס melons

lncl. produce from Judaea, Samaria and Gaza
stricts. 2 Including grapes for wine, alcohol and
isins. 3 In other tables in this chapter, these varieties are
eluded in field crops. 4 Radish, spinach, horseradish,
ks. garlic, parsley, dill and mushrooms.

ועזה. שומרון יהודה. מחבלי תוצרת כולל 1

ול*ימוקים. לכוהל ליין, ענבים כולל 2
כחלק אלה מינים מופיעים זה בפרק אחרים בלוחות 3
שום, לוף. חזרת, חרד, צנון, 4 השדה. מגידולי

ופטריות. שומר פטרוזיליה,
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מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת י"ג/2ו. לוח
TABLEXIII/12.SLAUGHTERING OF LIVESTOCK IN SLAUGHTERHOUSES

חשל~ט

978/79

"ח חשל

1977/78

תשל"ז

1976/77

תש"ל'

1969/70' 1964/65

תש"ך'

1959/60' 1957/58'

GRAND TOTAL

CATTLE TOTAL

Thereof: purebred and
mixed

Cows and heifers
Calves and bulls
Young stock. male
Young stock. female

SHEEP £GOATSTOTAL

Sheep
Goats

OTHER

GRAND TOTAL

CATTLE TOTAL

Thereof: purebred and mixed
Cows and heifers
Calves and bulls
Young stock, male
Young stock, female

SHEEP £GOATSTOTAL
Sheep
Goats

OTHER

Heads יאשים

72,108 203,051 203,896 185,878 142,945 144,809 90,722

64,134 71,552 84,639 79,740 77,612 73,708 28,040

63,871 71.312 84.437 74.545 66.691 57,499 21,564

27,951
28,966
3,977
2.977

30,594
31,813
3,692
5,213

34,238
41,781
3,443
4,975

19,247
42,235
3,193
9,870

18,004
31,756
6,683
10,248

14,238
19,596
14,919
8,746

3,165
8,856

9,543

26,171 47,793 30,416 63,338 37,343 35,464 41,148

26,171 47,793 30,416 58,001 31,187 27,555 31,289
__  5,337 6,156 7,909 9,859

81,803 83,706 88,841 42,800 27,990 35,637 21,534

Estimated live weight (tons) (טונות) משוער ווי משקל

39,443 44,434 49,810 37,894 32,334 26,970 12,971

30,008 33,120 39303 31,053 28,340 21,841 8,524

29,951 33.064 39.251 30.226 25.899 19,028 7.005
15,370 16,827 18,861 8,300 8,336 6,085 1,380
13,037 14,315 18,588 20,116 14,703 8,241 3,640
945 877 813 702 1,497 3,262
599 1,045 989 1,108 1,363 1,440

1 ,985 ■

U54
1,254

2,943
2,943

1,623 2,532
1,623 1,839
 138

1,195
998
197

1,097 1,321
799 970
298 351

8,181 8,371 8,884 439 2,799 4,032 3,126

כולל סך

הכל בקרסך

ומעורב גזעי מזה:

ומבכירות פדות
ופרים עגלים

זכרים בקר, בני
נקבות בקר, בני

הכל צאןסך
כבשים
עזים

אחר

כולל סך

הכל בקרסך
ומעורב גזעי מזה:
ומבכירות פרות
וסרים עגלים

זכרים כקר, בני
נקבות בקר, בני

הכל צאןסך
כבשים
עזים

אחר

1 Data of heads for calendar years.

377 חקלאות

לוח. ראשיםלשנת נתוני 1



FARM INCOME מחקלאות הכנסה

קנויה ותשומה תפוקה מוסף), (ערך נקי מקומי י"ג/3ו.תוצר לוח
בחקלאות

TABLE XIII/13.NET DOMESTIC PRODUCT (VALUE ADDED), OUTPUT AND
PURCHASED INPUT IN AGRICULTURE

הגידול אחוז
לתשל"ט תשל"ח

Percentage growth froi
1977/78 to 1978/79

ערך
Value

מחיר
Price

כמות
Quanti

ל"י) (מיליוני שוטפים במחיריס
At current pirces (IL. million)

תשל"ט
1978/79

תשל"ח§
§1977/78

תשל''ז
1976/77

תש"ל
1969/71

AGRICULTURAL OUTPUT
)1.1 + 1.2)

1.1 Agricultural production
)excl. intermediate
produce)1

Crop products
Livestock and livestock

products

12 Production for investmen
2. PURCHASED JNPUT

)from other sectors)2

3. NET DOMESTIC
PRODUCT1 (12)

4. COMPENSATION FOR
DAMAGE BY NATURE

5. INCOME ORIGINATING
IN AGRICULTURE (3 + 4)'
5.1 Wages and salaries
5.2 Interest and rent

5.3 Returns to own work and
capital, and profit

66.6 63.3

65.2 63.2

67.6 63.0

61.5 63.6

24.6 65.0
61.0 57.0

73.1 70.7

X X

X X

2.0

1.2

2.8

 1.3

36.1

2.6

1.4

X

X

X

37,063.0 22,246.6 14,822.5 1,875

35,905.6 21,731.2 14,492.2 1,828

22,394.8 13,363.9 8,450.1 1,030

13,510.8 8,367.3 6,042.1 .798

1,157.4 515.4 330.3 46.

19483.2 11,977.5 7,759.2 .939

7,779.8 10,269.1 7,063.3 935.8

101.5 98.9 47.2 23.7

17,881.3 10,368.0 7,110.5 959.5

4,217.1 2,446.9 1,479.0 240.0

2,710.8 1,298.9 742.7 70.0

10,953.4 6,622.2 4,888.8 649.5

חקלאית תפוקה 1

(1.1 + 1.2)

חקלאי ייצור .1.1

תוצרת (להוציא
ביניים)1
גידולים

חיים בעלי
ותוצרתס

השקעו נכסי ייצור .1.2

קנויה תשומה .2
אחרים)2 (מסקטוריס

נקי3 מקומי תוצר .3

(12)
פגעי על פיצויים .4

טבע
נובעת הכנסה .5

(3 + 4) מחקלאות
עבודה שכר .5.1

חכירה ודמי ריבית .5.2

לעבודה תמורה .5.3

ורווח עצמיים ולהק

Details are given in Table XIII/10. 2 Details of
purchased input are given in Table XIII/14. 3 At factor

4 The estimates of income originating appearing herecost.
luTer from thosegiven in Table VI/10. This is due to the fact that
the ifgures in the latter table include the incomes oirginating in
ionprofit institutions serving agriculture. In addition. the data
or the agircultural years have been adjusted to a calendar years

פירוט 2 יג/10. בלוח נמצא זה נתון של פירוט 1

כמחירי 3 'ג/14. בלוח נמצא הקנויה התשומה
המופיעים הנובעת ההכנסה אומדני 4 ייצור. גורמי
היא לכך הסיכה .10/1 בלוח המופיעים מאלה שונים כאז
שלא ממוסדות הנובעות ההכנסות נוספו הנזכר שבלוח
הותאמו כמוכן החקלאות. ענף את המשרתים רווח, למטרות

לוח. לשנות החקלאיות השנים של הנתונים
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אחרים מסקטורים החקלאות ידי על קנויות תשומות י"ג/4ו. לוח
מחיר) ומדד כמות מדד (ערך,

TABLE XIII/14.INPUTS PURCHASED BY AGRICULTURE FROM OTHER SECTORS
)value, quantity index and price index)

תשל"טתשל"ד>§ותשל"תשל"אתשכ"דרתש"1952קבוצה
1959/601964/651970/711976/77§ 1977/7897879Group

במחיר ל''י)ערך (מיליוני שוטפים יס
(IL. million)pricest curreniValue a

הכל 60.3337.4578.2,192.37,759.311,977.59,283.2TOTALסך
!692.5Feedings;10.5140.9195.6443.73,010.24,253.46מספוא uiTs
6.734.448.874.7553.2904.91,413.6Waterמים

אריזה ומוי 5.124.755.1113.2589.2818.51,150.2Packingח material
5.016.928.042.9260.3400.2651.0Fertilizersדשנים 4.416.942.384.6448.2730.91,180.1Transportהובלה וכלים תיקונים 4.014.433.264.0257.7392.8656.7Spareחלפים. parts, repairs and tools

וחשמל סיכה שמני ,2.69.317.625.4349.7600.2977.4Fuelדלק, lubricants and electricity
והוו הצומח להגנת 1.610.824.882.0505.21,116.91,753.2Plantחומרים and animal protection

וממשל 4.116.727.852.7S380.2577.1967.1שירותים
mateirals

Services and government
פלסטיק מיבוא, 2.86.89.826.2276.7353.3702.4Importedורעים seeds. plastic and

שונות miscellaneousוהוצאות expenses 13.545.695.2182.91,128.71,829.33,139.0Depreciationבלאי

 כמותי 100מדד : 0vj index1base :I 970/71 Quantity הכל 20547010012913S138TOTALסך
115669100134134138FeedingstufTsמספוא
4086901009810199Waterמים

אריזה 256083100126132137Packingחומרי material
357281100123129139Fertilizersדשנים הובלה

וכלים תיקונים 2945חלפים,
60
79

100
100

128
97

128
95

132
98

Transport
Spare parts, repairs and tools וחשמל סיכה שמני ,334982100127140147Fuelדלק, lubricants and electricity

והחי הצומח להגנת £2139100124169170Plantחומתס and animal protection

וממשל 234965100136142145שירותים
materials

Services and government
פלסטיק מיבוא, 375554100182189212Importedזרעים seeds, plastic and

שונות והוצאות
miscellaneousבלאי expenses

335074100137140142Depreciation

:Pirceindex1baseמחירימדד 1970/71 = 100 בסיס:
הכל 2556671005037451.170TOTALסך

2259671005147251,107FeedingstuiTsמספוא
2252701007601,2051,911Waterמים

אריזה 173658100410544735Packingחומרי material
3558801004867121,073Fertilizersדשנים הובלה

וכלים תיקונים 249חלפים,
96
65

100
100

415
417

676
649

1,060
1,125

Transport
Spare parts, repairs and tools

וחשמל סיכה שמני ,370801001,0751,6692,589Fuelלק, lubircants and electircity והחי הצומח להגנת 362761004998111,266Plantומרים and animal protection

וממשל 801005317701,265■רותים
mateirals

Services and government פלסטיק מיבוא, רעיס
.m דןןךן mi ftw* רד

348701005777101,258Imported seeds, plastic and
JTljlvJlltf* ■illmiscellaneous expenses

250711004497121,203Depreciationאי

י'ע/7 ללוח J הערה tו*ה C ._ 1 *_ T^kl.VIII A7
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הכותנה חשבון  י"ג/5ו. לוח
TABLEXIII/15.COTTON GROWING ACCOUNT

ו PriceמחירQuantitכמות
תשל"טתשל"חתשל"ז

תשל"טתשל"חתשל"טתשל"ח1976/71977/781978/79
1977/781978/791977/781978/79

במחיריםמיליונ ל''י, שינויי שנהאחוז לעומת
קודמתשוטפים

IL. million, at currentPercent change on previous
pircesyear

התפוקה 1.1.589.72,808.45,189.523.65.343.095.11. Output
1,323.42,378.34,215.223.75.145.286.8Lintסיבים

.266.3430.1974.322.76.431.6142גרעינים ISeed
קנויה תשומה .2674.81,309.42,215.219.92.261.973.02. Purchased input

השטח 470.1925.31,529.219.22.265.269.0Cultivationעיבוד
מים :91.3169.6304.016.15.860.069.4Thereofמזה: water

.196.6418.8661.420.67.776.671הדברה 1plant protection
והובלה 115.4219.8404.823.15.954.795.7Harvestאסיף and transport

34.566.5118.019.33.061.572.3Depreciationפחת
כלליות 54.897.8163.219.33.049.562.0Overheadsהוצאות

נובעת הכנסה .3914.91,499.02,974.326.38.029.7115.73. INCOME ORIGINATING
(12)(12)

עבודה' הוצאות .4174.4321.1597.219.74.553.994.84. Labour costs'
.144.7264.8494עיבוד 118.94.253.994.8Cultivation
29.756.3103.123.25.953.894.6Harvestאסיף

להון תמורה .5740.51,177.92,377.1XXXX5. RETURNS TO CAPITAL
(34) ANDורווח PROFIT(34)

כמותיים Physicalנתונים data

דונמים) (אלפי 551.3656.0628.819.04.1XXAREAשטח (thousand dunams)
(כולל 459.5533.6564.716.15.8XXIrrigatedבהשקיית (inc. auxiliary
עזר) (irrigationהשקיית

91.8122.464.133.3Xבעל 47.6XUnirrigated
(אלפי סיבים 64.079.275.123.85.2XXYIELDיכול OF LINT (thousand

(tonsטונות)
(אלפי גרעינים 108.0132.6124.122.86.4XXYIELDיכול OF SEED (thousand

(tonsטונות)
נבחרות 186.3216.3228.816.15.8XXSELECTEDתשומות INPUTS

מ3) (מיליוני Waterמים (million m')
(אלפים) עבודה 670.7802.8766.719.74.5XXManימי days (thousands)

1 Hired labour and labour of farmers and unpaid family
members imputed at average national wage rate.

השכר לפי זקופות עצמית ועבודה שכירה עבודה ו
הארצי. הממוצע
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ההדרים ענף חשבון י"ג/6ו. לוח
TABLEXIII/16. CITRUS GROWING ACCOUNT

Quantity Priceמחירכמות
vbwnתשל"טתשל"ח

תשל"חתשל"טחשל"ח1976/771977/781978/79
1977/781978/791977/781978/79

במחיריםמיליונ "י. ל שינויי שנהאחוז לעומת
קידמתשוטפים

IL. million. at currente on previousPercent chang
pricesyear

ת9וקה 12.401.3§3.589.06,252.854.06.5§55.763.6I. Output
1,972.52,901.85,225.53.87.152.968.1Exportsיצוא
403.1659.2997.33.75.569.843.4Cullsבררה

נזקי לכיסוי 28.030.024.136.4§25.7פיצויים §§43.6 68.5Compensaiion for damage
וטבע byמלחמה war and natural

causes

קנויה תשומה .21.054.51.518.22.210.02.75.248.038.42. Purchased input
והובלה 696.7993.31,358.83.26.647.328.3Packingאריזה and transport

25.935.363.43.56.241.269.1Pickingקטיף
פרדסים 241.5353.5561.1עיבוד 1.62.448.755.0Cultivation

וציוד מטע 90.4136.1226.7פחח 1.51.952.963.4Depreciation of plantation
and equipment

נובעת הכנסה .31,346.882,070.84,042.855.07.4§53.881.83. INCOME ORIGINATING
(12)(12)

עבודה1 הוצאות .4564.8823.21.502.72.85.649.972.94. Labour costs1
190.5283.4530.82.67.452.874.4Packingבאריזה
233.3317.3570.73.66.541.168.9Pickingבקטיף
141.0222.5402.8כעיבוד 1.62.460.376.8Cultivation

להון תמורה .5782.01,247.6#2,540.1XXXX5. RETURNS TO CAPITAL
(3  4) ANDורווח PROFIT(34)

כמותיים Physicalנתונים data

טון) (אלפי 1,528.11,473.81,568.73.66.4יבול .XXYIELD (thousand tons)
921.6898.0964.62.67.4XXExportsיצוא

לתעשייה 606.5575.8604.15.14.9XXLocalלמאכל. consumption. industry
andואחר other

הכל מסך היצוא 60.360.961.51.01.0XXExportsאחוז as percent of total

אריזה ללא עבודה. ,3.8103.7003.8842.95.0XXMANDAYSימי excl. packing
(thousands)(אלפים)
1,4061,3831,416עיבוד 1.62.4XXCultivation
2,4042.3172,4683.66.5XXPickingקטיף

1 Hired labour and labour of farmers and unpaid family הממוצע השכר לפי זקופה עצמית ועבודה שכירה עבודה 1

members imputed at average national wage rate. הארצי.
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זן ל*י ההדרים, ענף חשבון י"ג/17. לוח

All varieties הזנים Shamoutiשמוטיכל

תשל"טתשל"ח§תשל"זתשל"טתשל"וו§תשל"ז
1976/77§!977/781978/791976/77§ 1977/781978/79

דונם) (אלפי ההנבה בגיל 374שטח 379383180171164

(טון) לדונם 3.9יכול 4.04.13.23.74.0

(טון) לדונם 2.4יצוא 2.42.52.22.42.8

הענף שוטפחשבון במחירים ל"י יס<מיליוני

פרי של התפוקה ערך .13,589.0 2,401.36,252.8982.51,548.32,655.6

2,901.8יצוא 1,972.55,225.5847.51,302.02,339.8

659.2אחר 403.1997.3109.8228.8297.3

וטבע מלחמה לנזקי 28.0פיצויים 25.730.025.217.518.5

ומשלוח אריזה הוצאות .21,276.7 887.21,889.6353.8536.6809.5

1,149.0יצוא 797.61,688.6326.0493.3751.4

127.7אחר 89.6201.027.843.358.1

(12) מהפרדס ביציאה הפרי ערך .32,312.3 1,514.14,363.2628.71,011.71,846.1

קטיף' הוצאות .4352.6 259.2634.178.7120.3223.4

(34) העץ על הפרי ערך .51,959.7 1,254.93,729.1550.0891.41,622.7

עיבודי הוצאות .6576.0 382.5963.9181.2263.3412.7

(56) שוטף בחשבון עודף .71,383.7 872.42,765.2368.8628.11,210.0

פחת .8136.1 90.4226.742.862.297.6

(7  8) ורווח להון תמורה .91,247.6 782.02,538.5326.0565.91,112.4

(ל"י) לדונם ממוצע
פרי של התפוקה ערך 19,596 6,33616,3265,4589,05416,193

7,759יצוא 5,20413,6444,7087,61414,267

1,762אחר 1,0642,6046101,3381,813

וטבע מלחמה לנזקי 75פיצויים 6878140102113

ומשלוח אריזה הוצאות .23,413 2,3414,9341,9663,1384,936

3,072יצוא 2,1044,4091,8112,8854,582

יאחר 341 236525154253354

(12) מהפרדס ביציאה הפרי ערך .36,183 3,99511,3923,4935,91611,257

קטיף' הוצאות .4943 6841,6564377031,362

(34) העץ על הפרי ערך .55,240 3,3119,7363,0565,2139,895

עיבורי הוצאות .61,540 1,0092,5161,0071,5402,516

(5  6) שוטף בחשבק עודף .73,700 2,3027,2202,0493,6737,378

פחת .8364 239592238364595

(78) ורווח להון תמורה .93,336 2,0636,6281,8113,3096,783

במשק. הממוצע השכר לפי וקופה עצמית ועבודה שכירה עבודה
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TABLEXIII/17.CITRUS ACCOUNT, BY VARIETY

LatesאפיליםGrapefruitאשכוליות

חשל"טתשל"ח§תשל''זחשל"טתשל"דו§חשל"ז
1976/771977/78£1978/791976/771977/78£1978/79

919290717168Area of fruitbeairng age (thousand
dunams(

5.55.05.64.63.83.9Yield per dunam (tons(
2.92.82.83.22.62.8Export per dunam (tons(

current prices)(IL. million. abranchWhol e

543.1922.61,491.2621.1729.81,400.61. Value of fruit output
422.7764.41,196.2551.3630.31,241.4Exports
100.3157.7294.069.490.5149.2Other
0.10.51.00.49.010.0Compensation for damage by war

and nature
257.1386.1538.1218.1263.7382.52. Cost ofpadKing and transport
224.2346.8466.8202.4242.7352.1Exports
32.939.371.315.721.030.4Other
286.0536.5953.1403.0466.11.018.13. Valueof fruit. exgrove: (12(
71.199.6181.264.091.0138.64. Cost of picking1
214.9436.9771.933><O375.1879.5.5. Value of fruit on tree(3 4(
92.6141.7194.171.5109.3146.66. Costof cultivation'
122.3295.2577.8267.5265.8732.97. Surplus on current account (5 6(
21.933.553.516.925.840.58. Depreciation
100.4261.7524.3250.6240.0692.49. Returns to capital and profit (78(

.)per dunam (ILAverage
5,96810.02816,5698,74810,27920,5971. Value of citrus fruit output
4,8658,30913,2917,7658,87718,256Exports
1,1021,7143.2679771,2752,194Other

15116127147Compensation for damage by war

and nature
2,8254.1975,9793,0723,7145,6252. Cost of packing and transport
2,4633,7705.1872,8513,4185,178Exports
362427792221296447Other

3,1435,83110,5905,6766,56514,9723. Value of fruit, exgrove (12(
7811,0832,0139011,2822,0384. Cost of picking'

2,3624,7488,5774,7755,28312.9345. Value of fruit on tree (3 4(
1,0181,5402,1571,0071,5392,1566. Cost of cultivation1
1,3443.2086,4203,7683,74410.7787. Surplus on current account (5 6(
241364594238364596S. Depreciation

1,1032,8445.8263,5303.38010.1829. Returns to capital and proift (7 8

Hired labour and labour of farmers and unpaid family members imputed at average יגחס"ט! *'8S' arte
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החלב רפת חשבון י"ג/18. לוח
TABLEXIII/18.DAIRY FARMING ACCOUNT

Quantity Priceמחירכמות

7" "חתשל תשל"טתשל

תשל"טתשל"חתשל"טתשל"ח1976/771977/781978/79
1977/781978/791977/781978/79

(במחיריםמיליוני השינוילירות השנהאחוז לעומת
קודמתשוטפים)

IL. million (at current0x1 previousPercent change
prices)year

תפוקה .12.196.12.787.94,779.03.40.231.471.71. Output
1חלב ,662.62,106.43,760.50.23.226.972.9Milk
493.3616.5932.3בשר 15.5 10.247.968.4Meat

באינוונטר, 40.265.086.213.2שינוי 14.542.955.0Inventory changes. export
ושונות andיצוא miscellaneous

קנויה תשומה .21,540.22.078.93.243.2§4.77.139.867.82. Purchased input
ותחליפי מרוכז 920.21,226.51,807.72.68.736.861.4Concentratesמזון and milk

substitutesחלב
גס 12.6§313.0398.9645.2מזון 12.334.484.4Rough fodder

וטרינריים 29.150.891.84.83.166.675.2Veterinaryשירותים services
ריפוד ,68.385.9160.99.20.545.386.4Inseminationהזרעה, straw etc.

ושונות
שיווק 71.0112.7204.10.13.358.975.3Marketingהוצאות costs

56.885.5138.73.01.455.160.0Depreciationפחת
כלליות 81.8118.6194.83.01.449.562.0Overheadsהוצאות

נובעת הכנסה .3655.9709.01,535.81.120.112.380.43. INCOME ORIGINATING
(12)(12)

עבודה' הוצאות .4346.4490.2852.75.41.349.576.24. Labour costs1

להון תמורה .5309.5218.8683.1XXX5. RETURNS TO CAPITAL

(34) ANDורווח PROFIT (34)

Physical data
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)

3.01.4XX

0.13.3XX

13.910.5XX

§6.9 10.0XX

3.59.3XX

514.8 11.7XX

5.41.3XX

7.5 11.8

כמותי נתונים

104.4 103.0 106.2
682.4 660.9 661.5

31.6 35.3 41.0

634.9 705.2 757.2

466.1 514.0 532.8
168.8 191.2 224.4

1,407 1,425 1,506

412.7 383.9 435.5

(אלפים) חולבות פרות
החלב2 תפוקת
ליטר) (מיליוני

החלב מעדר בשר
טונות) (אלפי
מספוא צריכת

מזון) יח' (מיליוני
מרוכז מספוא

גס מספוא
גידול (כולל עבודה ימי

(אלפים) מספוא)
גס מספוא שטח
דונמים) (אלפי

/1 See note to Table XIII15.
2 Excl. milk for suckling.

י"גי5ו. ללוח הערה ראה 1

להגמעה. חלב כולל אינו 2
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בלול הפטימים שלוחת חשבון  י"ג/9ו. לוח
TABLEXIII/19.BROILER ACCOUNT

Quantity TriDPriceכמות

n יי חשל"ט71של

תשל''טתשל"דותשל"טתשל"ח1976/771977/781978/79
1977/781978/791977/781978/79

(במחיריםמילי ל'" שינויוני שנהאחוז לעומת
קודמתשוטפים)

1L. million (at currenton previousPercent change

jrices)year

תפוקה .11.325.01.848.63,260.52.38.136.463.11. Output

1.313.41.833.83.229.22.38.136.562.8Meatבשר

11.614.831.32.38.124.395.6Manureזבל

קנויה תשומה .21.219.0.M667.22.904.50.36.7§37.263.32. Purchased input

779.91.063.41.793.20.75.037מזון J60.7Feed

רבייה 20.273.5Breeding§279.8559.51.515.2§229.4חומרי materials

שוטפות .100.1160.0273.00.75.061.062.5Miscהוצאות current expenses

שונות

48.673.4124.70.75.051.961.8Depreciationפחת

כלליות 61.090.6154.10.75.049.562.0Overheadsהוצאות

נובעת הכנסה .3106.0§181.4356.032.021.5§29.761.53. INCOME ORIGINATING

(1 2)
עבודה' הוצאות .4136.2198.7370.32.35.849.476.2

d2)
4. Labour costs1

להון תמורה .530.2S 17.314.3XXXX5. RETURNS TO CAPITAL

(34) ANDורווח PROFIT(34)

Physical data כמותיים נתונים
BROILER MEAT
PRODUCTION (1,000 ions)

CONSUMPTION OF
CONCENTRATED FEED
)1.000 tons)

LOCAL SALES OF DAY
OLD CHICKS2 (millions)

MAN DAYS (thousands)

X 8.2 2.3

5.0 0.7

9.7 1.4

5.7 2.3

145.5 134.5 131.6

381 363 366

84.6 77.1

611 578

76.0

592

פטימים בשר ייצור
טונות) (אלפי

מרוכז מספוא צריכת
טונות) ואלפי

של מקומית מכירה
(מיליונים) אפרוחים2

ואלפים) עבודה ימי

1See notetoTableXin/ 15. 2 Referstothe peirodI V11 לתקופה מתייחס 2 י"ג/5ו. ללוח הערה ראה ו

30 VI. Excl. exports and sales .0 the Administered Territoires. המוחזקים. לשטחים ומכירות י*וא ללא inv? ,** , v,

385 חקלאות



בלול מאכל ביצי שלוחת חשבון י"ג/20. לוח
TABLEXIII/20.TABLE EGGS BRANCH ACCOUNT

תשל"טתשל"דותשל"ז
Quantity Priceמחירכסוח

תשל"ח1976/771977/781979/79
1977/78

תשל"ט
1978/79

תשל"ח
1977/78

תשל"ט
978/79

(במחירים ל"י מיליוני
שוטפים

IL. million (at current
prices)

שנה לעומת שינוי אחיו
קודמת

Percent change on previous
year

תפוקה .1
מאכל ביצי
(וזבל) בשר

902.4
867.7
34.7

1.850.3 61.251.9
1 ,762.3 61,196.6
88.0 55.3

5.0
5.2
0.0

4.6
4.6
4.7

23.2$
§31.1
59.4

54.9
54.4
67.0

1. Output
Table eggs
Meat (and manure)

קנויה תשומה .1
מזון

רבייה חומרי
שוטפות הוצאות

פחת
כלליות הוצאות

743.5
589.4
30.4
48.9
45.7
29.1

1.040.1
805.6
32.9
82.8
73.1
45.7

/.579./
1,209.0

58.3
128.4
112.8
70.6

0.0
0.3
 14.8

5.2
5.2
5.2

1.7
 1.5

8.8
4.6
4.6
4.6

39.9
37.1
27.0
61.0
51.9
49.5

54.5
52.3
62.8
62.5
61.8
62.0

2. Purchased input
Feed
Breeding material
Misc. current expenses
Depreciation
Overheads

נובעת הכנסה .3
(12)

158.9211.8$271.228.2 18.694.057.43. INCOME ORIGINATING
)12)

עבודה' הוצאות .4201.4291.2490.93.24.349.476.14. Labour costs'

להון תמורה .5

(4נ< ורווח
42.5S .XXX5י;.219(/79 RETURNS TO CAPITAL

AND PROFIT (34)

למאכל ביצים ייצור
(מיליונים)

נתוני
1,509.0

נם ם

1,587.0

נ י י ת ו

1,514.0

a 1

5.2

11 y s i c a 1 d a t

X 4.6
P

XTABLE EGGS PRODUCTION
)millions)

מטילות כשר
טונות) (אלפי

4.75.14.6.S59.8XXMEAT FROM LAYERS
)thousand tons)

מרוכז מספוא צריכת
טונות) (אלפי

318.4317.4312.10.31.5XCONSUMPTION OF CON
CENTRATED FEED
)thousand tons)

של מקומית מכירה
(אלפים) אפרוחים2

5,400) §4,40C4,801§18.5X 9.1XLOCAL SALES OF DAY
OLD CHICKS' (thousands)

(אלפים) עבודה 847.5ימי 875.6810.13.2t X 4.4<MANDAYS (thousands)

יג/15. ללוח י הערה ראה 1

2 See note ' to Table XIIII9. י"ג/9ו. ללוח 2 הערה ראה 2
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הנכס סוג לפי החקלאי, במשק הון1 מלאי י"ג/21. לוח
TABLEXIII/21.CAPITAL STOCK1 IN AGRICULTURE, BY TYPE OF ASSET

שנת במחירי לי: .ILתשכ"חמיליוני million, at 1967/68 pirces

הנכס תש"ךסוג
1959/60

תשכ"ח
1967/68

"ו חשל
1975/76

"ו חשל
1976/77

תשל"וו
1977/78

תשל''ט
1978/79

Type of asset

גולמימלאי CAPITALהון STOCKGROSS

הכל 1,758.52,588.83,474.43,589.23,611.73,646.2TOTALסך

508.5871.1909.6909.8897.5893.1Fruitמטעים plantations

חיים2 422.4454.0657.1694.5677.3691.5Livestock2כעלי

חקלאיות ומכונות ציוד

חקלאיים מכניס

206.5

453.4

372.9

556.0

800.0

665.6

884.3

659.6

915.3

688.7

905.9

708.1

Agircultural equipment and
machinery

Agricultural structures

השקייה 149.0284.9343.6338.4325.8316.6Irrigationרשת system

חממות
16.158.260.563.186.0Greenhouses

דגים 12.919.714.413.513.713.8Fishברינות ponds

ניקוז 5.814.125.928.630.331.2Drainageמפעלי

נקימלא הון NETי CAPITAL STOCK

הכל 90.32,176.12,173.6TOTAL^1,397.61,769.52,118.42סך

452.8646.9581.3579.2555.5539.5Fruitמטעים plantations

חיים2 422.4454.0657.1694.5677.3691.5Livestock2בעלי

חקלאיות ומכונות ציוד

חקלאיים ממיס

98.3

296.9

175.2

307.7

400.7

281.5

442.7

284.3

446.6

304.6

409.7

319.0

Agircultural equipment and
machinery

Agricultural structures

השקייה 115.3158.9151.9142.9142.6135.4Irirgationרשת system

חממות
11.124.524.326.747.6Greenhouses

דגים 8.18.06.76.45.312.9Fishבויכזת ponds

ניקוז 18.0Drainage■3.87.714.716.017.5מפעלי

1 Excl. value of land, water irghts and spraying aircraft.
2 Excl. work animals.
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MEANS OF PRODUCTION ייצור אמצעי

חיים בעלי י"ג/22. לוח
TABLEXIII/22  LIVESTOCK

יחידות שנה. Endסוף of year, units

< יומ ק יט ד armsa'isו hJ e

משק
לאיהודי
יזסא
Jewish
farms

תש"ח
1947/48

תש"י
1949/50

תש''ך
1959/60

תש"ל
1969/70

תשל"וו
1975/76

§

"ז תשל
1976/77

תשל"ח
1977/78

תשל"ט
1978/791978/79

בקר
לחלב בקר
פרות

מבכירות1
ועגלות

פרים
לבשר בקר

33,580

19,065
14,155

360

47,735

25,645
21,300

380
410

185,450

63,100
63,700

200
58,450

205,650

82,000
62,000

150
61,500

288,150

104,400
85,300

150
98,300

289,150

106,200
85,000

150
97,800

283,000

103,700
82,000

200
97,100

283,000

104,300
80,400

200
98,100

21,200CATTLE
Dairy cattle
Cows
Heifers'
and calves

Bulls
Beef cattle

(אלפים) POULTRYעופות

מטילות תרנגולות
תרנגולים(ות<
לפיטום

1,4262,9127,5006,8008,200
14,900

9,200
§14,300

9,200
§1 4,900

9,000
17,400

250
(thousands)

Laying hens
Broilers

הודו, תרנגולי
וברווזים אווזים

21158001,8005,3005,5005,5006,0000Turkeys, geese
and ducks

(אלפים) SHEEPצאן AND
GOATS (thousands)

22.037.0117.0113.5103.0107.0105.0103.0135.0Sheepכבשים

גזעיות עזים

מקומיות עזים

4.915.032.022.014.515.013.013.012.0

100,000

Goats, improved
breed

Goats. local
23,00029,00047,00052,00055,00055,00060,00060,0002800BEEHIVESדבוריות

1 Heifersincalf.
2 Except primitive hives.

הרות. עגלות 1

פרימיטיביות. דבוריות כולל לא 2

עיקריות חקלאיות מכונות י"ג/23. לוח
TABLEXIII/23.MAIN AGRICULTURAL MACHINERY

יחידות שנה, Endסוף of year, units

194819501960196519701975197719781979

6802,6007,42511,11016,36019,25022,85024,30025,600Tractorsטרקטורים
4001,1151,8251,8101,480750850800750Crawlerזחליים

2801,4855,6009,30014,88018,50022,00023,50024,850Wheel1אופניים'

לגרעינים 260610975780575520540550550Grainקומביינים combines
כותנה 50205353380405500550Cottonקטפות pickers

Up to 1970 incl. 760 oneaxle tractors. חדסרניים. טרקטורים 760 כולל 1970 שנת עד 1
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סוג לפי חיים, לבעלי מרוכז1 מספוא תערובות מכירת י"ג/24. לוח
TABLEXIIV24.SALES OF CONCENTRATED FEED MIX1, BY TYPE

Thousand tons טונות אלפי

תשל''טתשל"חתשל"זתשל"ה

1974/751976/771977/781978/79

כולל 1,572.31,641.61,613.61,701.6GRANDסך TOTAL
541.4572.7544.2538.6Forלבקר canle

הכל 956.0988.4986.41,065.1Forלעופותסך poultrytotal
364.3369.1376.3451.7Broilersלפטימים

מאכל ביצי 315.0305.6320.2333.2Layersלהטלת
רבייה ביצי 31.833.540.633.7Breedingלהטלת

הודו 195.3214.3194.7197.4Turkeyלתרנגולי
49.665.954.649.1Otherלאחר
ואחרים 74.980.583.097.9Forלצאן sheep. goats and other livestock

1 About 2395> is exported to the Administered Territories and
abroad.

המוחזקים לשטחים מיוצאות מהתערובות 2  %3d 1
ולחייל.

החקלאי במשק דשנים צריכת  י"ג/25. לוח
TABLEXIII/25.CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN AGRICULTURE

Tohs; fertilizeryears IVII 30 VI. ביוני 30 עד ביולי 1 דשנים שנות טונות;

1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1969/70 1959/60 1953/54 נטו תכולה
Net content

Plant nutrients נ י ז מ סודות

N10,70016,90029,65037,50038,81037,90041,600NITROGENחנקניים
PO,7,45014,60014,10018,65019,80018,63021,200PHOSPHATEזרחניים

KO2,2502,1509,40018,50021,90022,04022,900POTASHאשלגניים

שN.95חנקניים םד י rנ st i 1iz eFe rMitrogenous
גפרתי 20.542,06070,83065,07575.48071,84067,30079,000Ammoniumאמון sulphate

סידני חנקתי 218,8405,00011.750Calciumאמק ammonium
nitrate

4650062011,48515,75015,79513,00016,200Ureaשתנה
מימית 202,87019,14030,49036,47037,50040,000Aquaאמוניה ammonia
אחר נוולי 1821דשן


2,25016,00030,45034,56539,80035,000Other liquid fertilizers

2?70<זרחניים OsPhosphate
רגיל ,182030,19023,6704.9352104.21039,600Superphosphateסופרפוספט single

מועשר ,212225.08054.08079,70080.75044,90091.000Superphosphateסופרסוספט
enriched

משולש 40435,0005,870סופרפוספט
110

Superphosphate, triple

0K,OPotash'9אשלגניים
גפרתי 48501,1301,150410240280500Potassiumאשלגן sulphate
כלורי 60623,7102,62013,78027,90032,40032,50033.700Muriateאשלגן

אחרים


11512,74517,80518.46018,71519.220Others
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הצומח להגנת הדברה בחומר שימוש י"ג/26. לוח
TABLEXm/26. PESTICIDES USED FOR PLANT PROTECTION

Tonsטונות

לתכשירי:
ation)Pesticides (formuActive ingredient

197719781979!97719781979

כולל 21,20121,86919,78012,44612,42110,933GRANDסך TOTAL
ואקריות חרקים 8,9258.7307,8964.2853.6723.307Insecticidesקוטלי and acaricides

אורגניות 3,2313,2732,9981,2531,2151,193Organophosphorousזרחות compounds
אורגנוכלוריים 658686568189193151Chlorinatedפוומימניס hydrocarbons

478841676210292270Carbamatesקרבמטים
משיכה) (חומרי 231237255210227255Proteinsפרוטאינים (attractants)

ריסוס 2,8211,9181,5822,1911,4201,158Sprayשמני oils
1,5061,7751,817232325280Otherאחר

6טריות 3.5273.3283,1642,6152.4162.31SFungicidesקוטלי
743626441484414316Dithiocarbamatesדיתיוקרכמטים
433829282419Benzimidazolesבנזאימידזולים

אנאורגניים נחושת 720673756626616700Inorganicתכשירי copper products
אורגניים בדיל 86154Organicתכשירי tin products

אורגניים 171315766Organophosphorusזרחנים
כספית 748Mercuryתכשירי products

12109322Pyirmidinesפירימידינים
קוינק 898443Quinoneתולדות deirvatives
626172323136Petalimidesפטאלימידיס
בנזן 408475305644Benzeneתולדות derivatives

454222Anilinesאנילינים
גפרית 1,7511,6951,6011,3331,2041,123Sulphurתכשירי products

112104145615364Otherאדור
עשבים 707Herbicides,/2,7573,3982.6841.9142.347קוטלי
232233228167120120Triazinesטריאזינים
51969525M44Anilinesאניליגש

שתנה 250258203193194153Ureaתולדות derivatives
קרבמטים ותיול 634224141810Carbamatesקרבמטים and thiol carbamates

454554233644Uracilesאורצילים
215232213108121110Triazolesטריאזולים
344037212320Amidesאמידים

רבעוני אמוניום 240256235565147Quaternaryתולדות ammonium derivatives
2418255Ethersאתרים

פנוקסי חומצות 209184178806862Phenoxyתולדות acid deirvatives
אורגני ארסן 7332038923152182Organicתרכובת arsen compounds

אורגניות חומצות 966447795338Organicתולדות acid derivatives
1,2251,6109791,1201,463877Othersאחריס

קרקע 1.4891,5801.4501,0281.2761.153Fumigantsמחטאי
ברום 1,0891,1801,1508961,1481,057Bromineתכשירי products

40040030013212896Carbamatesקרבמטיס

4,5034.8334.5862.602.7102.451Miscellaneousשונים
ויונקים ציפורים 178171110963Repellentsדוחי (birds and mammals)

נברנים andוקוטלי rodenlicides
ולזרעים לפירות חיטוי 99139711Fruitחומת disinefctants

וחניטה גידול 1502931281013Plantמווסתי growth regulators
חלזונות 463942443Molluscidesקוטלי

158169129149123120Adjuvantsמשטחים
חסר מחלות 229379290160273192Plantריפוי micronutirents

עלים 1,7302,0261,999313363360Defoliantsמשלבי
1,7671,7511,7201,7671.7511,700Waxesדונגיס

עצים 15616417915616442Plantמשחות and wood pastes
809673997Otherאחר
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תעשייה י"ד. פרק

המים צריכת על והנתונים והמלאכה התעשייה סקרי
תקציב. לשנת מתייחסים בתעשייה,

.השעות את גם כוללים למעשה עכורה ימי
כמספר 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
ורמי ילדים) קיצבת (ללא ומשפחה ותק מקצועית,
שעות עבור: ותשלומים בונוסים פרמיות, נסיעה,
וחג), מחלה חופשה, (כגון: היעדרות ימי נוספות,
,"13" ומשכורת מקצועית ספרות הבראה, דמי
המעביד רכב עבור זקיפה (לרבות רכב החזקת
כלכלה ביגוד, טלפון, העובד), ברשות שנמצא
כעין ותשלומים בלבד) הכנסה במס (החייב ואש"ל

וכד'). דיור שי, ארוחה, (כגון:
המפעל הוצאות הן נוספות עבודה הוצאות
מופיעות שאינן השכירים. בהעסקת הקשורות
לביטוח למוסד תשלומים כגון: התשלום, בגיליונות
פנסיה (השוואה, לקרנות למבטחים, לאומי,
תשלומי מעסיקים, מס מקביל, מס ופיצויים),
חשבונו, על המעביד ע"י שולמו אם ופנסיה פיצויים
המסעדה ולהחזקת עובדים הסעת לשירות הוצאות

וכד'.
את כוללת שוטפים, במחירים חומרים, צריכת
עזר, חומרי אריזה, חומרי גלם, חומרי של העלות
עבודה של עלות וחשמל), (דלק אנרגיה מים,
ע"י הוא בחומריו המפעל בעבור שנעשתה קבלנית
של ותיקונים אחזקה עבודות על הוצאות וכן אחרים
הנתונים אחרים. ע"י שבוצעו המפעל ומבני ציוד
האמורים הסעיפים על ההוצאות בין כהפרש חושבו
מוצרים מלאי (להוציא המלאי בערך השינוי לבין

השנה. במשך גמורים)
התוצרת ערך כולל: שוטפים, במחירים פדיון
מתוצרת לעובדים שניתנו הסחורות וערך שנמכרה
שבוצעו תיקונים) (כולל מעבודות הכנסות המפעל;
(לא בחומריהם אחרים אנשים או מפעלים עבור
שהזמינו למפעלים השייכים אתערךהחומרים כולל
לצרכיו ייצר שהמפעל המוצרים ערך העבודות); את
אינו המפעל. ע"י ששולמו ובלו קנייה מס הוא;
,3 י"ד/1, בלוחות יצוא. ותמריצי סובסידיות כולל:
ו 1978 ,1977 ,1976 לשנים הפדיון נתוני ,7 ,4

מוסף. ערך מס כוללים 1979
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הגדרות

7 עד י"ד/1 בלוחות הנתונים האוכלוסייה.
המעסיקים ומלאכה תעשייה למפעלי מתייחסים

אחד. שכיר לפחות
המופיעים והמלאכה, התעשייה סקר נתוני
למפעלים מתייחסים 12 עד י"ד/8 בלוחות

ויותר. מועסקים 5 המעסיקים
(לוח בתעשייה המים צריכת על הנתונים
המים שצריכת למפעלים מתייחסים י"ר/14)
עד באיכות מ"ק, 5,000 על עולה שלהם השנתית

מים. לליטר כלורידים מ"ג 2.000
(לוח בתעשייה חשמל צריכת על הנתונים
י"ד/13) (לוח תעשייה מוצרי ייצור ועל י"ד/15)
עצמאיים לרבות התעשייה, מפעלי לכל מתייחסים

שכירים. מעסיקים שאינם
במסגרת שנתקבלו הנתונים ענפים. לפי סיווג
ענפים לפי סווגו להלן) (ראה התעשייה מדדי
בתקופת המפעלים של העיקרית לפעילות בהתאם
של האחיד הסיווג לפי ,(1978) המדדים של הבסיס

.'(1970) הכלכלה ענפי
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.
לשש מסווגים המפעלים הבעלות. צורת
המשפטית. הבעלות לצורת בהתאם קבוצות
כיחידה רשומים שאינם קיבוצים בבעלות מפעלים
של הבעלות לצורת בהתאם סווגו נפרדת משפטית

שיתופית. אגודה  דהיינו עצמו, הקיבוץ
י"ד/2) (לוח סקטורים לפי הסיווג סקטור.

המפעל. על העיקרית לבעלות בהתאם נעשה
בגיליונות המופיעים העובדים כל הם שכירים
שיתופיות. אגודות חברי וכן לשכירים התשלום
אינם אך קיבוצי, במפעל העובדים קיבוצים חברי
נכללים לא כבעלים. נחשבים שכר, מקבלים
למפעל. בקבלנות עבודות המבצעים עצמאיים
(12 עד י"ד/8 (לוחות והמלאכה, התעשייה בסקרי
חודשים בארבעה כממוצע השכירים מספר חושב

הנחקרת. השנה במשך נבחרים
המשפחה ובני הבעלים השכירים. הם מועסקים

שכר. ללא העובדים
התעשייה, מדדי נתתי הנחקרת. התקופה
נתוני לוח. לשנת מתייחסים וחשמל, תעשייה מוצרי

.1978 .46 מס' טכני פרסום ראה 1
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לתקופת בהשוואה העבודה, ובשכר בתעסוקה
הבסיס.

חדשה סידרה מתפרסמת ב1979 החל המדגם.
ענף תעשייה. מפעלי של חדש מדגם על המבוססת
החדשה. בסידרה נכלל לא היהלומים תעשיית
המוחלטים הנתונים מוצגים י"ד/5,3,1 בלוחות
ולפי הקודמת הסידרה לפי פעמיים: 1978 לשנת
מוצגים י"ד/7,6,4 בלוחות החדשה. הסידרה
ממוצע בסיס על 1978 עד קודם שחושבו המדדים
.100.0=1978 ממוצע חדש: בסיס על 100=1968
המעסיקים המפעלים כל כלולים המדדים במדגם
ל5 חולקו המפעלים יתר ויותר. מועסקים 50
ענף בכל במפעל) מועסקים מספר (לפי גודל שכבות
כאשר ,'/3 עד מ2/' דגימה מנות עם משנה,
כלל, בדרך ניתנו, יותר גדולים מפעלים של לשכבות
שנכללו המפעלים יותר. גבוהות דגימה מנות
באוכלוסייה. המועסקים מכלל 090ר העסיקו במדגם
הוספת ידי על חודש מדי מעודכן המדגם
בה שיטה, באותה נערכת ההוספה חדשים. מפעלים

המקורי. המדגם הוצא
אין שלמעשה מאחר התעשייתי: הייצור מדד
על חודשי דיווח המפעלים מן לקבל אפשרות
של המדד חישוב לצורכי המוסף בערך השינויים
באמצעות השינויים את מודדים התעשייתי, הייצור
פדיון מוצרים, ייצור כגון, שונים אינדיקטורים
בהם שהשינויים בהנחה, ועוד, קבועים במחירים

המוסף. בערך השינויים את משקפים
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
מסיכומים שנתקבל כפי הייצור, גורמי לפי המפקדי,
לשנת מותאמים 1976 והמלאכה התעשייה סקר של

.1978 המדדים, בסיס
לפי 1975 בשנת החל שחושבו השכר מדדי
במס הרפורמה הנהגת לאחר החדשה, ההגדרה
השרשור שיטת קודמות. לשנים שורשרו הכנסה,
הסטטיסטי ל"ירחון ב"מוסף" פורסמו קשר ומקדמי
שכר מדד ואילך. 3 עמ' ,1976 ,3 מס' לישראל",
שכר מדד מחלוקת מתקבל לשכיר נקוב יומי עבודה
שכר והפרשי חדפעמיים תשלומים (למעט עבודה
ימי במדד השכירים של קודמות) תקופות בעבור
עבודה ימי הם (אלה השכירים של בתשלום עבודה

בתשלום). היעדרות וימי למעשה
עד י"ד/8 (לוחות והמלאכה התעשייה סקרי
מדגמיים. סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי .(12

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 זו הגדרה לפי חומרים. צריכת לבין הגולמית
עבודה לשכר הוצאות המפקדי המוסף הערך
הוצאות פחת, נטו, עקיפים מסים ולמשכורת,
ושירותים ריבית ביטוח, פרסומת, כגון כלליות

המפעלים. של הרווח ואת אחרים עסקיים
מוגדר התעשייה במדדי התעשייתי הייצור
בתעשייה. המיוצר קבועים במחירים המוסף, כערך

מקורות
נתקבלו י"ד/71 בלוחות המובאים הנתונים
דו"חות על מבוססים והם התעשייה מדדי במסגרת
במדגם שנכללו מהמפעלים שנתקבלו חודשיים
ואומדן"). חישוב "שיטות להלן: (ראה המדדים
הייצור מדד חישוב לצורכי הדרושים מהנתונים חלק
(ראה אחרים ממקורות גם מתקבל התעשייתי
12 עד י"ד/8 בלוחות המובאים הנתונים להלן).
על מבוססים והם התעשייה סקרי במסגרת נתקבלו
שנכללו מהמפעלים שנתקבלו שנתיים דו"חות
י"ד/12,11,9 בלוחות התעשייה. סקרי במדגם
והמלאכה התעשייה ממפקד 1965/66 נתוני נתקבלו
המוצרים של הייצור כמויות על הנתונים .1965
חודשיים דו"חות על מבוססים י"ד/13) (לוח
לסוכר), (פרט מזון הבאים: מהמקורות המתקבלים
התעשייה, ממשרד  גולמי ונפט כותנה חוטי
וסחורות משכרים משקאות והתיירות; המסחר
המכס מאגף  בלו בתשלום החייבות אחרות
הייצור של הסעיפים יתר כל לגבי הדו"חות והבלו.

מהמפעלים. ישר מתקבלים התעשייתי
י"ד/14) (לוח בתעשייה המים צריכת נתוני
המים נציבות של השנתיים מהסקרים נתקבלו
החקלאות. משרד של בתעשייה למים והמחלקה
מסקרי נתקבלו שוטפים) (במחירים הפדיון נתוני
של התעשייה וממדדי והמלאכה התעשייה

הלשכה2.
(לוח התעשייה במפעלי חשמל צריכת נתוני
לישראל החשמל מחברת מתקבלים י"ד/15)
כוח תחנות שברשותם תעשייתיים וממפעלים

ומעלה. קו"ט 300 של רשום הספק בעלות

ואומדן חישוב שיטות
מדדי .(7  י"ד/1 (לוחות התעשייה מדדי
חודש מדי החלים השינויים את מודדים התעשייה
שוטפים), (במחירים בפדיון התעשייתי, בייצור

.33  36 עמ' ,1976 2 מס' מוסף", לישראל, הסטטיסטי ב''ירחון ראה נוספים פרטים 2
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ונובמבר). אוגוסט מאי, מדגם על מבוסס והוא מפעלים כ2.000 במדגם
במדגם המפעלים כל כלולים בסקר התעשייה. מדדי

בתעשייה ההשקעות סקר של התוצאות תמצית בממוצע ויותר מועסקים 5 שהעסיקו המדדים.
.399 עמ' .27 בשנתון פורסמו (פברואר. הסקר שנת של מייצגים חודשים בארבעה

נבחרים פרסומים
טכניים פרסומים . מיוחדים פרסומים

(1960) בתעשייה והתעסוקה הייצור מדדי 10 א חלק ,1952 החרושה מפקד 26

, בי חלק 1952 והתעשייה החרושת מפקדי 41
(1965) והמלאכה התעשייה מפקד 1961 היהלומים בתעשיית והציוד התעשייה סקר 119

פרסומים 13 הופיעו המקומית התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר 198

1963/64
אחרים פרסומים 1966 העבודה עלות סקר 280

הסתדרות (בהוצאת (1955 (אוגוסט בתעשייה עבודה שכר * 1968 בתעשייה הקבוע ההון מלאי סקר 413
התעשייה). בעלי והתאחדות הכללית העובדים 1970 בתעשיה מקצועי אדם כוח 448

(בהוצאת (1955 שנת (סוף בתעשייה סוציאליות זכויות . 1972 19741975 בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 581

התעשייה). בעלי והתאחדות הכללית העובדים הסתדרות 1976 והמלאכה התעשייה סקר 607
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physical and financial data וכספיים פיסיים נתונים
של ומשכורת עבודה שכר ס"ה שכירים, י"ד/ן.מועסקים, לוח

שכירים)1 המעסיקים (מפעלים ופדיון השכירים,
TABLEXIV/1 .EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, TOTAL WAGES AND SALARIES

OF EMPLOYEES AND REVENUE1
)Establishments engaging employees)

פדיון,
ל"י. (מיליוני

שוטפים) במחירים
Revenue

)IL. million,
at current
prices)

עבודה שכר סה
של ומשכורת
השכירים

ל"י) (מיליוני
Total wages and

salaries
of employees
)IL. million)

שכירים2
(אלפים)

Employees2
)thousands)

מועסקים2
(אלפים)
Employed
persons2

)thousands)

Former series 1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

New series 1978
1979

7,800
9,227
10,659
13,135
16,809
21,418
32,487
47,101
64,177נ
95,726נ
'167,930
'151,231
'273,336

1,310
1,514
1,782
2,106
2,548
3,147
4,457
6,667
9,305
13,632
22,574
21,997
42,991

190
210
223
231
244
247
254
255
263
270
275
263
272

203
223
235
247
258
262
268
269
278
284
290
277
287

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1978
1979

קודמת סידרה

חדשה סידרה

1 As of 1979 a new series is being published based on a new
sample of industrial establishments. The diamond branch is not
included in the new series. See "Methods of Computation and
Estima tt&n^ in the introduction. 2 Annual
average. 3 Incl. V.A.T.

על המבוססת חדשה סידרה מתפרסמת ב979ו החל 1

לא היהלומים תעשיית ענף תעשייה. מפעלי של חדש מדגם
ואומדן" חישוב "שיטות ראה  החדשה בסידרה נכלל
ערך מס כולל 3 שנתי. ממוצע 2 כמבוא.

מוסף.

וסקטור גודל קבוצות לפי ומועסקים, מפעלים י"ד/2. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/2.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE GROUP
AND SECTOR

)Establishments .engaging employees)
11978

אחוזיםמוחלטיםמספרים
Absolute numbersPercentages

מפעלים
מועסקים
מועסקיםמפעלים(אלפים)

EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)

הכל גודלסך קבוצת
במפעל) המועסקים (מספר

11.530290.1100.0100.0TOTALSize group
)Number of employed persons in
establishment)

1 44,69712.040.74.214
592,98819.525.96.759
10141,14513.39.94.61014
15 195078.74.43.01519
20  244609.94.03.42024
25  292386.42.12.22529
30  4958522.15.1I.b3049
30  9942129.23.710.15099
100  29932252.62.818.1100299
300+167116.41.440.1300+

Type 0 f ownership
סקטור
10.996200.595.469.1פרטי

(sector)
Private

49347.64.316.4Histadrutהסתדרותי
4142.00.314.5Publicציבורי

קודמת. סידרה 1
I Former series
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ראשי1 ענף לפי פדיון, י"ד/3. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/3.REVENUE, BY MAJOR BRANCH1
)Establishments engaging employees)

It. million. at current prices שוטפים במחירים ל"י. מיליוני

ראשיסמל 19701975219782ענף 19782 1979Major branchCode
No.

קודמת חדשהסידרדסידרה

Former serieNew series

הכל12 10,65947,101167,930151,231273,336TOTAL12סך
והציבה10 2441,2103,5583,3406,430Miningכרייה and quarrying10

11  וטבק12 משקאות ,2,28110,44331,58729,58153,128Foodמזון, beverages &L tobacco11  12

8852,8399,7388,29514,724Textiles13טקסטיל13

6072,1458,2209,36315,505Clothingהלבשה14 and madeup
textiles

14

ומוצריו15 1223401,4071,5522,877Leatherעור and its products15

ומוצריו16 4051,6805,3365,76210.141Woodעץ and its products16

ומוצריו17 2561,2173,4514,0037,093Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 3009723,9254,2487,914Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 4571,8466,3008,07214,764Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 7013,88213,69515,42627,026Chemicalמוצרים and oil products20

אל21 מינרלים מוצרי
מתכתיים

4802,2506,3316,04312,473Nonmetallic mineral
products

21

בסיסית22 3601,5754,6545,0338,944Basicמתכת metal22

מתכת23 9464,22613,34618,04734,885Metalמוצרי products23

4751,9767,7475,5778,957Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 6833,88112,80114,75024,633Electricalציוד and electronic
equipment

25

הובלה26 6072,60010,5209,15018,602Transportכלי equipment26

709fיהלומים27 3,477

/ 542
25,291 .

Diamonds27

1412,9895,240Miscellaneous28שונות28

1 See "Methods of Computation and Estimation" in the
introduction.
2 Incl. V.A.T.

במבוא. ואומדן" חישוב "שיטות ראה 1

מוסף, ערך מס כולל 2

INDUSTRY 396



indices of industry התעשייה מדדי
(Establishments engaging employees) שכירי0) המעסיקים (מפעלים

ומשכורת1 עבודה ושכר תעסוקה פדיון, תעשייתי, ייצור י"ד/4. לוח
(מדדים)

TABLEXIV/4.INDUSTRIAL PRODUCTION, REVENUE, EMPLOYMENT, WAGES AND
SALARIES1 (Indices)

Base: Average 1978=100.0 ממוצע הבסיס:

תעשייתי ייצור
Industrial
production

פדיון
במחירים
שוטפים
Revenue
at current
prices

שכירים
Employees

עבודה שכר
ומשכורת
שכירים של
Wages and
salaries of
employees

עכודה שכר
נקוב יומי
לשכיר

Emplyees' daily
nominal wage

195815.71.039.51.54.01958

195918.042.71.74.21959

196020.345.41.94.41960

196123.551.22.34.71961

196226.62.056.52.85.21962

196330.42.561.33.55.81963

196434.6XO64.44.16.41964

196538.13.465.44.77.31965

196638.73.564.15.38.51966

196737.43.660.75.19.01967

196848.14.769.86.29.31968

196955.85.577.07.29.61969

197061.06.481.98.410.81970

197167.57.885.010.012.01971

197275.510.089.712.013.61972

197379.612.890.614.916.81973

197483.119.493.221.123.01974

197585.228.393.929.632.51975

197688.9238.696.341.442.91976

197794.657.398.161.163.01977

1978100.02100.0100.0100.0100.01978

1979105.42181.4103.3195.3186.51979

1 See "Methods of Computation and Estimation" in the
introduction.
2 Incl. V.A.T.

במבוא. ואומק" חישוב "שיטות ראה 1

מוסף. ערך מס כולל 2
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ומשכורת עבודה שכר וס"ה שכירים מועסקים, מפעלים, י"ר/5. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים ראשי1 ענף לנ*י שכירים, של

שכירים2(אלפים)מועסקיםמפעלים

ראשיסמל ענף
EstablishmentsEmployed persons (thousands)(אלפים)

1979197519781978197919751978

חדשה קודמתסידרה חדשהסידרה קודמתסידרה סידרה

New seriesFormer seriesNew seriesFormer seires

הכל12 10,739269290277287255275סך

והציבה10 59554455כרייה

11  וטכק12 משקאות 952364137383540מזון,

492222118182221טקסטיל13

1,069253031312428הלבשה14

ומוצריו15 386444433עור

ומוצריו16 1,802141515151212עץ

ומוצריו17 160556655נייר

לאור18 והוצאה 83310111010910דפוס

ופלסטיק19 גומי 436111212131010מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 260131618181316מוצרים

אלמתנחיים21 מינרלים 429111010111010מוצרי

בסיסית22 150666666מתכת

מתכת23 2,364313242452930מוצרי

2551314991214מכונות24■

ואלקטרוני25 חשמלי 532262728302526ציוד

הוגלה26 117242521232425כלי

27

28

יהלומים

שונית
443 >1316

66"{14

שנתי. ממוצע 2 כמבוא. ואומדן" חישוב שיטות ראה 1
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TABLEXIV/5.ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, AND

OTTAL WAGES AND SALARIES OF EMPLOYEES, BY MAJOR BRANCH1

(Establishments engaging employees(

Employees1 (thousands)

ומשכורת עבודה שכר n"0
ל"י) (מיליוני שכירים של
Total wages and salaries
of employees (IL. million)Major branchCode

no.

197819791975197819781979

nannסידרהקודמתסידרהחדשהסידרה

New seiresFormer seriesNew series

2632726,66722,57421,99742,991TOTAL12
442125295191,225Mining and quarrying10

36377402,5722,4064,287Food, beverages and tobacco11^12

18184871,4291,2822,160Textiles13

30303851,3011,4542,428Clothing and madeup textiles14

4461178217373Leather and its products15

13132567718001,410Wood and its products16

55145412443822Paper and its products17

992518447821,458Printing and publishing18

10102428208261,462Rubber and plastic products19

18184871,7761,9853,807Chemical and oil products20

10tl2988229011,728Nonmetallic mineral products21

661925805741,072Basic metal22

39417422,4253,2366,782Metal products23

993641,2878251,489Machinery24

27296942,8662,9426,384Electrical and electronic equipment25

20228733,0782,4025,344Transport equipment26

56
238884

403760

Diamonds

Miscellaneous

27

28

1 See "Method of Computation and Estimation" in the introduction.
2 Annual average.
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ראשי1 ענף לפי עבודה, ושכר תעשייתי ייצור י"ד/6. לוח
(מדדים)

100.0=1978 ממוצע הבסיס:

תעשייתי ייצור

ראשיסמל ענף
productionIndustiral

משקל
Weight

197019751979

הכל12 100.061.085.2105.4סך

והציבה10 3.1791114108כרייה

11  וטבק12 משקאות 12.615880109מזון,

6.966684103טקסטילנו

5.715781100הלבשה14

ומוצריו15 0.91858587עור

ומוצריו16 3.617785101עץ

ומוצריו17 1.706583107נייר

לאור18 והוצאה 3.867073102דפוס

ופלסטיק19 גומי 3.82618296מוצרי נ

נפט20 ומוצרי כימיים 9.825381104מוצרים

אלמחכתיים21 מינרלים 3.7782105104מוצרי

בסיסית22 2.568592100מתכת

מתכת23 14.566490110מוצרי

י!3.7961789מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 12.284782103ציוד

הובלה26 9.324985119כלי

6197יהלומים27

1.5562102109שונות28

נמבוא. ואומדן" חישוב "שיטות ראה .1
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TABLEXIV/6.INDUSTRIAL PRODUCTION AND WAGES, BY MAJOR BRANCH'
(Indices)

Base: Average 1978=100.0

שכירים של ומשכורת עבורה שכר
Wages and salaries of employees

לשכיר נקוב יומי עבודה שכר
Employee's daily nominal wage

Major branchCode

No. 197019751979197019751979

8.429.6195.310.832.5186.5TOTAL12

11402361139175Mining and quarrying10

9281791133177Food, beverages and tobacco1112

11341691133173Textiles13

10291671234170Clothing and madeup textiles14

15341721234195Leather and its products15

11331761336171Wood and its products16

9361861134178Paper and its products17

10301861233186Printing and publishing18

9291771131173Rubber and plastic products19

6291921136185Chemical and oil products20

11351921236177Nonmetallic mineral products21

9321871132186Basic metal22

8302101133192Metal products3

8291811031189Machinery24

6272171029193Electrical <St electronic equipment25

6282231030204Transport equipment26

12251235Diamonds27

1029189930173Miscellaneous28

1 See "Methods of Computation and Estimation" in the introduction.
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מקובץ1 משנה ענף לפי ושכירים, פדיון תעשייתי, ייצור י"ד/7. לוח
(מרדים)

100.0=1978 ממוגע הבסיס:

תעשייתיייצור
הענף Industrialסמל productionפדיון

Code No.הענף שם
197519791975

כולל12 85.2105.428.3סך

הכל10 סך וחצינה 114.1108.233.6כרייה

חול101,102 וכריית אבן טחינת גריסה, 117.1104.833.0חציבה.
טבעי100,103,104 גז גולמי, נפט מלחים, מתלות, 110.7110.133.8הפקת
אחרים108 ומחצבים

11  הכל12 וטכקסך משקאות 80.1109.432.5מזון,

מטבחיי1100 ובתי ועופות בשר 134.022.3(48.0)עיבוד
וגלידה112 וולכ 85.099.734.5מתירי
וסירות111,113 ירקות דגים, 79.4107.424.3שימורי
ומרגרינה114,115 שמן מוצרי 95.8112.533.1שמן,
וגריסתה116 תבואה 97.1103.143.2טחינת
1VM20ובצק מא0ר, 66.9100.635.5מתירי
וממתקים122 83.8102.424.9שוקולד
סוכר)121,128 (כולל ל.נ.מ.א. מזון 118.6107.030.7תעשיית
חריפים123,124 ומשקאות 80.4106.033.1בירה
קלים125 103.2119.235.1משקאות
טבק126 112.396.337.8מוצרי

הכל13 83.6102.728.7טקסטילסך

ניפוט130,131 (כולל חוטים של ושזירה סלילה 85.5110.527.6טוייה,
כותנה)

סינתטיים132,133 ובדים חוטים וייצור בדים 81.495.628.7אריגת
ובדים134 חוטים של ואשפרה הדפסה ליבון, 93.295.228.2צביעה,
בדים135 76.8116.927.9סריגת
ל.נ.מ.א.136,168 טקסטיל 65.9122.122.1תעשיית

הכל14 סך 81.5100.325.8הלכשה

בגרים140 ומתפרות עליונה 83.296.626.1הלבשה
תחתונה141 85.6122.125.9הלבשה
ל.נ.מ.א.142,148 הלבשה ומוצרי טקסטיל 53.587.822.5מוצרי

הכל15 ומועריוסך 84.986.523.9עור

132.794.523.6בורסקאות150
נעליים151 88.389.525.1ייצור
ל.נ.מ.א.158 ותחליפיו, עור 49.573.619.3מוצרי
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TABLEXIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION, GROSS REVENUE AND EMPLOYEES, BY
AGGREGATED MINOR BRANCH' )Indices(

Base: Average 1978=100.0

RevenueשכיריםEmployees

Branch

2I97919751979

181.493.9103.3GRAND TOTAL

192.5/05./107.8Mining and quarrying total

222.0108.2101.4Quarrying, crushing, grinding of stone and sand pits
175.5103.2111.4Salt pan operation, crude oil and natural gas wells, mining of

metals and other minerals

/79.587.0102.9Food. beverages and tobacco total

198.058.8110.5Preparation and preserving of meat and poultry and slaughterhouses
175579.199.6Dairy products and ice cream
174.599.5101.0Canning and preserving fish, vegetables and fruit
186.0100.8102.4Oil, oil products and margarine
181.0103.5101.3Grainmill products
193.493.5104.1Bakery and noodle products
166.579.3104.6Chocolate and sweets
161.886.5100.1Food industry, n.e.s. (incl. sugar(
178.1100.696.3Beer, wine and spirits
155.472.4104. 1Soft drinks
171.8102.297.2Tobacco products

177.5104.598.6Textiles total

184.0111.390.9Spinning, winding and interweaving (incl. cotton gins(

163.4101.7102.1Weaving of fabrics and manufacture of synthetic yarn and fabrics
161.294.697.6Dyeing, bleaching. printing and ifnishing of yarns and fabrics
259.896.5107.4Knitting mills
217.680.2104.5Textile industry, n.es.

165.786.899.8Clothing and madeup textiles  total

163.783.598.7Outerwear, incl. tailors and dressmakers
202.383.798.0Underwear
140.772.7107.5Finished textile goods and wearing apparel, n.e.s.

.m4102.692.3Leather and its products total

213.4113.785.9Tanneries
182.4105.995.6Manufacture of footwear
131.084.485.8Leather products. n.e.s.
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מקובץ1 משנה ענף לפי ושכירים, טדיון תעשייתי, ייצור י"ד/7. לוח
(המשך) (מדדים)

100.0=1978 ממוצע הבסיס:

הענף סמל
תעשייתי ייצור

Industiral productionפדיון

Code No.הענף ם ש

197519791975

הכל16 סך  ומוצריו 85.0101.031.1עץ

160
161
162165

עץ של בסיסית תעשייה
ושעם עץ מוצרי

מרפדיוחן ובנייןכולל (רהיטים נגרות

79.6
72.6
91.5

103.9
76.9
100.9

27.9
27.1
33.9

הגל17 סך ומוצריו 7.9?.83.4107.3נייר

170
171

וקרטון נייר של בסיסית תעשייה
וקרטון נייר מוצרי תעשיית

70.5
94.7

102.0
110.0

33.8
40.4

הכל18 לאורסך והוצאה 73.8102.324.7דפוס

180,181
182
183

עת וכתבי עיתונים ספריס, של לאור הוצאה
וצינקוגרפיה ליתוגרפיה דפוס, בתי

כריכיות

78.9
69.9
81.6

105.0
100.7
103.0

23.4
25.7
33.5

הכל19 סך  ו8לסטיק גומי 81.796.028.9מוצרי

190
191,192
193

ואבובים) לצמיגים (פרט גומי מוצרי
ואבובים צמיגים וחידוש ייצור

פלסטיים מוצרים

100.4
88.7
74.5

91.8
97.7
96.4

31.5
30.9
27.6

הכל20 סך נפט ומוצרי כימיים 80.8103.228.6מוצרים

200
201
202,203
204
205
206,208

בסיסית כימית תעשייה
תרופות תעשיית

ותמרוקיס סינתטיים ניקוי חומרי סבון.
ולכות צבעים

וחיטוי הדברה חומרי תעשיית
נפט) זיקוק (כולל ל.נ.מ.א. כימיים מוצרים

71.1
85.8
82.3
89.1
73.4
97.5

111.8
97.4

I 00.1
104.6
102.1
95.9

28.2
27.2
29.6
39.1
27.3
27.5

הגל21 סך אלמתכתיים מינרלים 105.1103.435.8מוצרי

210,214
211
212
213,218

וסיד חימר מלט, מוצרי
זכוכית ומוצרי זכוכית

קרמיקה מוצרי
(כולל ל.נ.מ.א. מתכתיים אל מינרלים מוצרי

מלט) ייצור

137.0
81.3
103.2
92.9

104.7
102.3
106.1
102.3

35.9
26.9
36.1
38.7
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TABLEXIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION, GROSS REVENUE AND EMPLOYEES, BY

AGGREGATED MINOR BRANCH1 (Indices) (Cont.)

Base: Average 1978=100.0

RevenueשכיריםEmployees

Branch
2197919751979

176.093.2102.1Wood and its products  total
176.7
122.9
179.6

79.5
66.0
99.0

103.2
79.1
104.7

Basic manufacture of wood
Wood and cork products
Carpentries for furniture and building (incl. upholstery(

177.2104.2103.1Paper and its products  total

157.4
189.8

118.4
96.4

101.4
104.0

Basic manufacture of paper and cardboard
Paper and cardboard products

186.391.7104.0Primingand publishing total

196.9
178.1
175.9

100.8
88.0
88.5

105.9
103.2
101.2

Publishing of books, newspapers and periodicals
Priming, lithography and zincography
Bookbinding

1S2.993.4102.2Rubber andplastic products total

172.9
175.9
186.2

105.3
102.4
85.1

100.8
97.6
104.2

Rubber products (excl. tyres and tubes)
Manufacture and retreading of tyres and tubes
Plastic products

175.247.2101.2Chemical and oil products total
185.0
171.7
167.6
177.3
180.1
164.8

81.9
80.0
79.4
125.0
83.6
101.0

101.2
99.1
97.0
96.3
98.2
106.2

Basic chemical industry
Pharmaceutical industry
Soaps, synthetic detergents and cosmetics
Varnishes and lacquers
Insecticides, fungicides and disinfectants
Chemical products, n.e.s. (incl. oil reifning(

206.4109.1707./Nonmetallic mineral products total

244.3
192.1
147.0
181.1

1)6.7
110.1
109.1
94.5

112.0
99.9
103.2
102.9

Cement, clay and lime products
Glass and glass products
Ceramic products
Nonmetallic mineral products, n.e.s. (incl. manufacture
of cement(
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מקובץ1 משנה ענף לפי ושכירים, פדיון תעשייתי, ייעור י"ד/7. לוח
(המשך) (מדדים)

100.0=1978 ממוצע הבסיס:

תעשייתיייצור
הענף Industrialסמל productionפדיון

Code No.הענף שם
197519791975

הכל22 בסיסיתסך 91.5100.333.6מתכת
ופלדה220 ברזל של בסיסית 85.3101.834.3תעשייה
ולפלדה221 לברזל יציקה 116.2101.842.2בתי
אלברזיליות222 מתכות 64.1105.020.8תעשיית
מתכת223 132.986.843.1צינורות

הכל23 מתכתסך 90.3109.730.8מוצרי
ארמטורה230 82.9106.725.8מוצרי
פח!23 94.2100.734.8מוצרי
ומוצריו232 100.7113.630.4תיל
לחשמליים)233 (פרט ולחימום לבישול ומכשירים 65.8100.123.7כלים
ואביזריהם234 עבודה כלי 65.2106.118.5סגו"ם,
ומסגריות235,236 מבניים מתכת 97.9114.033.7מוצרי
למתכת237 אחרים וציפוייס 69.3106.423.7גילוון
מתכת239 88.6100.130.7רהיטי
ל.נ.מ.א.238 מתכת 71.3111.724.2מוצרי

הכל24 78.099.124.9מכונותסך
חקלאיות240 114.582.846.1מכונות
ולבניין241 לתעשייה 76.390.722.1מכונות
בית242 ולמשק למסחר לשירותים. 66.3115.925.8מכונות
התפלה243 ומיתקני שאיבה ציוד מיחסים, 80.9104.128.6משאבות,

הגל25 ואלקטרוניסך חשמלי 82.1102.931.1ציוד
חשמליים250 92.8107.833.1מנועים
סוללות251,252 (כולל ולמאור חשמלית להתקנה 102.389.329.6ציוד

ומצבריס)
חשמלייס253 בישול וכלי בית 97.0108.328.7כלי
ומכשיריס254256 קשר מכשירי רדיו, 70.3106.332.2מכשירי

טלויזיה) (כולל אלקטרוניים

הכל26 סך הובלה 85.2118.929.9כלי

וחלקיהם260 קטנועים אופנועים. מכוניות, 87.3138.430.2ייצור
ואוירונים262,263 שיט כלי של ותיקון 82.5114.532.7ייצור
ל.נ.מ.א.268 הובלה 77.359.032.0כלי

97.014.9יהלומים27
הכל28 102.3109.124.0שונותסך
וצילום280,281 אופטיקה ומכשירי מדויקים 126.5110.232.8מכשיריס
חן282,233 וחפצי 73.899.611.8צורפות
משרד284,288 כלי (כולל ל.נ.מ.א. שונות 80.4112.427.0תעשיות

ודומיהם) מקש קליעה ומוצרי

במבוא". ואומדן חישוב "שיטות ראה .1
מוסף. ערך מס כולל .2
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TABLEXIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION, GROSS REVENUE AND EMPLOYEES, BY
AGGREGATED MINOR BRANCH1 (Indices) (Cont.(

Base: Average 1978=100.0

RevenueשכיריםEmployees

Branch

2 197919751979

177.7103.6101.1Basic metaltotal
180.8119.8104.7Iron and steel basic industries
\85.4102.7102.4Iron and steel foundries
190.192.198.4Nonferrous metal industry
.15S3103.799.5Metal pipes

193.396.2105.3Metal products total
177.291.495.2Plumbing fixtures
172.4111.599.0Tinware products
219.4108.4108.9Wire and wire products
172.569.6101.6Heating and cooking equipment (nonelectrical(
177.885.5105.8Cutlery, tools and accessories
219.897.3104.2Structural metal products and metal workshops
188.474.399.8Galvanizing and other metal coating
191.284.0101.8Metal furniture
175.194.1109.7Metal products, n.e.s.

160.695.399.0Machinery total
117.193.293.9Agricultural machinery
144.591.292.1Industrial anJ building ma. !nery
176.1111.2107.1Commercial and domestic machinery
189.3100.8102.2Pumps, compressors. pumping equipment and water desalination

167.094.9107.1Electrical and electronic equipment total
188.2105.8105.4Electrical motors and transformers
171.899.3100.6Electrical supplies (incl. batteries and accumulators(

174.393.5108.5Domestic electircal appliances
163.290.5108.8Radios, gramophones, communication and electronic equipment

)incl. television(

203.397.5109.1Transport equipment  total
227.396.1106.0Manufacture of cars, motorcycles, mothor scooters and their parts
197.697.1110.5Manufacture and repair of seacraft and aircraft
109.5184.992.0Transport equipment. n.e.s.

74.3Diamonds
175.3100.7102.6Miscellaneous total
185.2112.9102.3Precision, optical and photographic instruments
162.690.1103.4Manufactureof jewellery and objets d'art
185.898.9102.2Miscellaneous manufacturing. n.e.s. (incl. oiffce equipment,

basket work, straw plaiting and the like(

See "Methods of Computation and Estimation" in the introduction.
Incl. V.A.T.
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surveys of industry and crafts והמלאכה התעשייה סקרי

בעלות וצורת גודל קבוצות לפי ומועסקים, מפעלים י"ד/8. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/8.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE GROUP
AND TYPE OF LEGAL ORGANIZATION

)Establishments with 5 and more employed persons)

אחוזיםמוחלטיםמספרים
numbersAbsolutePercentages

מועסקים
מועסקיםמפעלים(אלפים)מפעלים
EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)

1968/695,994194.51968/69
1969/705,733205.91969/70
1970/715,926216.41970/71
1971/726,165229.71971/72
1972/736,600243.01972/73
1975/766,278258.51975/76
'1975/765,857250.81975/76'
1I 976/776,457259.41976/77'

הכל סך '1977/786,433262.3100.0100.01977/78' TOTAL

גודל Sizeקבוצת group
במפעל) מועסקים .no](מספר of employed

persons in establishment)
592,77818.243.27.059

10  141,18113.518.35.21014
15194838.27.53.11519
20  243858.46.03.22024
25  292376.33.72.42529
30  4952019.58.17.43049
50  9941028.46.410.85099
100  29929548.14.618.3100299

300+144111.72.242.6300+

בעלות ypeצורת of legal organization
אחד אדם 1,26711.619.74.4Singleבבעלות owner

שותפים מספר 1,20511.418.74.3Partnershipבבעלות
פרטית מניות 3,415138.653.152.9Privateחברת limited company

ציבורית מניות 18672.52.927.6Publicחברת limited company
שיתופית2 34616.25.46.2Cooperativeאגודה society2

ידוע) לא (בולל 1312.00.24.6Otherאחר (incl. not known)

Excl. diamonds.
Incl. establishments owned by qibbuzim which are not

gistered as separate legal units.

יהלומים. כולל לא 1

רשומים ושאינם קיבוצים בבעלות מפעלים כולל 2
נפרדות. משפטיות כיחידות
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ראשי ענף לפי מ*קרי, מוסף ערך  י"ד/9. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/9.CENSUS VALUE ADDED, BY MAJOR BRANCH

)Establishments with 5 and more employed persons)

שוטפיםבמחירי מחירים  "י ל מיליוני Atשוק; marcfet prices; // . million current pirces

ראשיסמל 1965/661975/761976/771977/78Majorענף branchCode
No.

הכל121 2,449.919,539.827,333.440,860.9TOTAL112סך

וחציבה10 118.4697.7724.31,363.1Miningכרייה and quarrying10

וטבק1112 משקאות ,417.72,404.33,251.54,906.6Foodמזון. beverages 1S tobacco1112

1,323.51,915.52,593.5Textiles13(טקסטיל13

/ 335.9
803.81,252.31,927.4Clothing(הלבשה14 and madeup textiles14

ומוצריו15 32.5157.4234.1381.8Leatherעור and its products15

ומוצריו6( 119.4741.31,154.71,520.7Woodעץ and its products16

ומוצריו17 55.0534.3800.81,170.4Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 100.7643.2894.31,357.4Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 103.1867.41,216.51,730.6Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 189.81,948.22,650.84,235.3Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתיים21 מינרלים 221.51,288.81,656.71,915.5Nonmetallicמוצרי mineral products21

בסיסית22 86.4689.5887.01,287.9Basicמחכת metal22

מתכת23 2,349.73,204.65,994.9Metal(מוצרי products23

/ 354.4
1,019.71,396.81,573.9Machinery24(מכינות24

ואלקטרוני25 חשמלי 110.31,987.82,686.84,606.1Electricalציוד and electronic25

equipment

הובלה26 173.01,772.12,967.43,641.3Transportכלי equipment26

654.5Miscellaneous28?..31.7311.1439שונות28

Excl. diamonds.
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טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/0ו. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/10.  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY

DISTRICT, SUBDISTRICT AND NATURAL REGION

)Establishments with 5 and more employed persons)

1977/78

טבעי ואזור נפה מחת,

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute

אחוזים
Percentages

District, subdistirct
and natural region מפעלים

Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

כולל1 6,433262,296100.0100.0GRANDסך TOTAL'

ירושלים 43213,5976.75.2JERUSALEMמחוז DISTRICT

יהודה 41511,5626.54.4Judeanהרי Mountains

יהודה 172,0350.30.8Judeanשפלת Coastal Plain

הצפון 57734,7739.013.3ORTHERNמחת DISTRICT

צפת 1075,1811.72.0efatנסת SubDistrict

החולה 782,7011.21.0Hulaעמק Basin

מזרחי עליון 141,7690.20.7Easternגליל Upper Galilee

חצור 157110.20.3Hazorאזור Region

כנרת 492,2640.80.9inneretנסח SubDistrict

Kinerotכנרות

מזרחי תחתון Easternגליל Lower Galilee

יזרעאל 21713,5493.45.2izreelנסח SubDistrict

שאן בית 111,1720.20.4Betעמק Shean Basin

חרוד 441,5520.70.6Harodעמק Valley

כוכב Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 263,7430.41.4Yizreelעמק Basin

מנשה Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 1276,6072.02.5NazarethTiranהרי Mountains

19v 20413.7793.25.3koנסת SubDistirct

מערבי תחתון 572,6450.91.0Westernגליל Lower Galilee

יחיעס 111,0440.20.4Yehiamאזור Region

אילק 235950.40.2Etonאזור Region

נהריה 744,1451.21.6Nahariyyaאזור Region

עכ1 395,3500.62.0Akkoאזור Region

INDUSTRY 410



(המשך) טבעי ואזור נטה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/10. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/10.  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY
DISTRICT, SUBDISTRICT AND NATURAL REGION (Cont.)

)Establishments with 5 and more employed persons)

1977/78

אחתיםמוחלטיםמספרים
numbtrsAbsolutePercentages

טבעי גפה*ואזור ,Districtמחוז subdistrict * ^ ■V III /9 1 11 ^ J (VIII \9i

andמועסקיםמפעליםמועסקיםמפעליס natural region
EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

חיפה 81645,19512.717.2HAIFAמחוז DISTRICT
חיפה 67934,60110.613.2Haifaנפת SubDistrict
חדרה 13710.5942.14.0Haderaנסת SubDistrict

הכרמל 171,0280.30.4Karmelחוף Coast
יעקב זכרון 43840.10.1Zikhronאזור Yaaqov Region

אלכסנדר 61710.10.1Alexanderהר Mountain
הדרה no9,0111.73.4Haderaאזור Region
המרכז 1,04763,47816.324.2CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 2638.2524.13.1Sharonנפח SubDistrict
תקוה פתח 48422,0447.58.4Petahנפח Tiqwa SubDistrict
השרון 1524,3912.41.7Southernורוט Sharon

תיקוה פתח 33217,6535.26.7Petahאזור Tiqwa Region
רמלה 8222.3631.38.5Ramlaנפת SubDistrict

וחובות 21810.8193.44.1Rehovolנפת SubDistrict
רחובות 906.3321.42.4Rehovotאזור Region

לציון ראשון 1284,4872.01.7Rishonאזור LeZiyyon Region
אביב תל 3,15274,11749.028.3TELמחוז AVIV DISTRICT

אבינ תל 3.15274.11749.028.3Telנפת Aviv SubDistrict
הדרום 40831,1366.311.9SOUTHERNמחוז DISTRICT
אשקלק 54.07.3Ashqelon*260/9,0נפת SubDistrict

מלאכי 301,5650.50.6Malakhiאזור Region
לכיש 324,9870.51.9Lakhishאזור Region
אשדוד 1056,1711.62.4Ashdodאזור Region
אשקלון 936,3631.42.4Ashqelonאזור Region
שגע מור 14812.0502.34.6Beerנפת Sheva SubDistrict
גרר Gerarאזור Region

כשור 81,0380.10.4Besorאזור Region
שבע באר 764.0171.21.5Beerאזור Sheva Region
*0וניח Northernעונה Arava 

דרומית 144210.20.2Southernעובה Arava
הנגב 454,9570.71.9Negevהו Mountains

I Excl. diamonds.

411 תעשייה
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שבירים, של למעשה עבודה וימי מועסקים מפעלים,  י"ד/וו. לוח
ראשי ענף לפי

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף

מ5עלי0
מועסקים

Establishmentsהכל סך
(אלפים)

Total
)thousands)

1965/661975/761976/771977/781965/661975/761976/771977/78

הכלי12 6,3255,8574576,433171.9250.8259.4262.3סך

יחצינה10 835858563.94.94.44.6כרייה

וטבק1112 משקאות 1,00667575678627.935.538.940.3מזון,

13

14

טקסטיל

הלבשה
1,087

413

827

410

917

368

1,007

| 34.1

21.3

23.5

21.7

26.6

21.0

27.7

ומוצריו15 2962593213164.13.64.14.1עור

ומוצריו16 74162171860011.911.512.212.4עץ

ומוצריו17 12410180743.35.35.04.9נייר

לאור18 והוצאה 3633985075407.58.79.49.7דפוס

ופלסטיק19 גומי 1962172182506.110.410.810.1מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 2031951882058.315.415.416.6מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 35830829029711.110.510.710.2מוצרי

בסיסית22 757782864.06.06.26.1מתכת

23

24

מתכת מוצרי

מכונות
| 1,153

912

249

1,028

264

1,014

249

30.9

10.6

30.9

10.7

35.5

8.9

ואלקטרוני25 חשמלי 2812542672578.323.923.726.2ציוד

הובלה26 13612011510911.324.323.818.8כלי

2231712402203.04.54.95.1שונות28

יהלומים. כולל לא ו
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TABLE XIV/11. _ ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND

MANDAYS WORKED, BY MAJOR BRANCH

(Establishments with 5 and more employed persons(

personsEmployedשכירים של למעשה עבודה ימי
>יזיייי

(אלפים) שכירים מזה:
Thereof: employees (thousands)

Mandays worked by employees
)millions)

Major branchCode
no.

1965/661975/761976/771977/781965/661975/761976/77977/78

165.5242.5250.6255.443.0*2.363.964.6TOTAL112

3.94.84.24.51.01.31.11.2Mining and quarrying10

26.834.838.139.86.88.69.39.6Food, beverages and tobacco1112

/ 32.8
21.021.420.8

1"
5.55.65.4Textiles13

)22.525.526.4)5.86.46.6Clothing and madeup textiles14

3.73.13.73.80.90.80.90.9Leather and its products15

10.910.110.911.62.82.62.82.9Wood and its products16

3.15.25.04:80.81.41.31.2Paper and its products17

7.28.59.09.42.02.42.52.6Printing and publishing18

6.09.410.09.71.62.52.72.5Rubber and plastic products19

8.215.315.316.52.24.04.14.3Chemical and oil products20

10.810.210.49.92.92.62.72.5Nonmetallic mineral products21

4.06.06.16.11.11.51.61.5Basic metal22

[ 26.1

29.629.534.3

{ 6.8
7.37.48.8Metal products23

)10.210.38.6)2.72.72.1Machinery24

8.123.523.225.82.16.05.86.4Electrical and electronic25
equipment

11.124.323.818.82.96.25.94.6Transport equipment26

2.84.04.24.60.71.11.11.2Miscellaneous28

1 Excl. diamonds.
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צריבת נוספות, עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר
ראשי ענף לפי גולמית, ותפוקה חומרים
ויותר)' מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

י"ד/2ו. לוח

שוטפים במחירים

סמל

נוספות עבודה והוצאות משכורת עבודה. שכר
Wages, salaires and other labour expenses

ראשי ל"יענף (מיליוני הכל סך
Total (IL. million)
(

למעשה עבודה ליום ממוצע
(ל"י< השכירים

sge per employees' manday
worked (1L.)

של

Aver

1965/661975/761976/771977/781965/661975/761976/771977/78

הכלי12 178.519,120.613370.820,277.127.4146.3217.1313,סך

וחציבה10 44.2296.0357.5581.242.8230.4315.2486כרייה

וטבק1112 משקאות 7.7168.6249)171.01,007.41.572.92,387.725.31מזון,

13

14

טקסטיל

הלבשה
180.51

674.8

500.4

1,026.3

787.4

1,388.0

1,118.12U

123.8

86.1

184.9

122.7

255

168

ומוצריו15 20.981.0126.3191.622.198.2139.0203עור

ומוצריו16 71.4341.6477.6750.025.3129.4171.5254עץ

ומוצריו17 22.9180.8268.6392.727.7130.7204.9323נייר

לאור18 והוצאה 61.9321.3502.4750.131.5136.3201.4290דפוס

ופלסטיק19 גומי 4.1731.827.0133.6193.3294(42.9336.45מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 74.2740.71,082.21,691.234.5186.1266.4389מוצרים

אלמתכתייס21 מינרלים .90.8419.6595.3822.331.2160.1220מוצרי S326

בסיסית22 36.6260.6387.8561.434.3170.3243.4363מתכת

23

24

מתכת מוצרי

מכונות
184.6

1

1,151.1

418.5

1, 730.0

665.9

3,058.5

706.6
27.3

157.0

153.2

234.6

244.3

348

329

ואלקטרוני25 חשמלי 57.2959.51,457.72,572.827.8158.9250.400ציוד

הובלה26 103.81,305.82,119.22,240.336.0210.3358.884כלי

15.7125.1199.6332.822.0117.4178.277שונות28

יהלומים. כולל לא 1
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TABLEXIV/12.WAGES, SALARIES AND OTHER LABOUR EXPENSES, MATERIALS

CONSUMED AND GROSS OUTPUT, BY MAJOR BRANCH

(Establishments with 5 and more employed persons(
Current prices

ל"י) (מיליוני חומרים צריכת
Materials consumed

)IL. million)

גולמית תפוקה
שוק) במחירי ל"י (מיליוני

Gross output
)IL. million at market pirces)

Major branchCode

1965/661975/761976/771977/781965/661975/761976/77977/78

35,883.6 27,463.9 2,894.350,749.45,329.147,003.763,217.091,610.3TOTAL112

606.8 597.2 51.7882.8170.01,294.91,331.12.245.9Mining and quarrying10

12.108.0 8,331.7 900.516.562.21.318.210,735.915.359.521,468.8Food. beverages amd tobacco1112

2,244.7 1,635.9 |
509.1

3,359.6
845.1

2,959.3 /4.160.25,953.1Textiles13

2,144.2 1,420.6 ]2,808.22,224.4 |3.39654.735.6Clothing and madeup textiles14

382.2 255.6 46.9541.479.4413.0616.3923.2Leather and its products15

1,171.9 924.6 170.71,663.0290.11,665.92,326.53,183.7Wood and its products16

1.032.0 888.3 69.1,280.6124.61,422.71,832.92,451.0Paper and its products17

783.3 510.9 65.1,077.7165.S1,154.11,677.62,435.1Printing and publishing18

1 ,334.0 1,050.1 101.1.776.2204.51,917.62,550.53,506.8Rubber and plastic products19

2,930.4 2.348.5 161.< 4.438.0351.(4,296.75,581.28,673.3Chemical and oil products20

1,589.2 1.355.0 146.i 2.057.C367.2,643.83,24553,972..Nonmetallicmineral products21

1,097.2 986.1 93.179.7 1,527.!1,675.72,815.4 1,984.;Basic metal22

318.
\ 2,867.9 2,411.15.000.'

673.3
< 4,760.910,995.3 6,072..Metal products23

1.046.0 1,156.8 916.72,619.9 2,553.6 1,936.4Machinery24

227.7 3,239.9 2,253.0 1,848.2 1177,846.0 4,939.8 3,836.0Electrical £ electronic equipmen25

9 1,795.9 1,711.7 116274.9 2,811.6,453.2 4,763.3 3,483.8Transport equipment26

56.0 677.0 386.0 271.5 243 582.65 825.1,331.Miscellaneous28

Excl. diamonds.
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INDUSTRIAL PRODUCTS

(כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/3ו. m^
TABLE XIV/13.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities)

תעשייה מוצרי

19601970197519781979Unit'Productחידה1מוצר

MINING AND וחציבה כרייה
QUARRYING

גולמי נפט
טבעי גז
נחושת

(שיווק) קוורץ חול
(שיווק) חרסית

ל' מיליון
מ3 מיליון
ט אלף

148

5.8
24.5
25.3

88
134
11.0

40
60
8.0
73.2
56.3

28
57

79.7
70.0

24

72.8
70.8

Mil. L
Mil. m'
1,000 t

Crude oil
Natural gas
Copper ore
Quartzsand (marketing
Ball and ifre clay
)marketing)

אשלג
פוספטים

1368691,175
882

1,134
1,723

U94
2,085

Potash
Phosphate rock

FOOD
Flourמזון
קמח

אחיד קמח
אחר2 קמח

טי 82אלף
154

95
234

1.33
319489476

1,000 tStandard
Other2

Milk products
חלב מוצרי

מפוסטר חלב
פתוח חלב
מעוקר חלב

מקומית חמאה

ל' מיליון
לי אלף

טי

84.2
7,726
2,637
2,496

132.2
4,330

1 1,303
2,956

202:1

/
14,620
2,767

205.6

18,206
3,285

211.9
20,187
3,263

Mil. L

1,000 L

t
]

Pasteurized milk
Unbottled standard milk
Sterilized milk
Domestic butter
Sour cream

חמוצה שמנת
קלה מתוקה שמנת

6,792
475

9,461
28010,38512,05113,037

1Sweet cream
Cream for whipping

לקצפת שמנת
רכה גבינה

מלוחה גבינה
קשה גבינה

מותכת גבינה
ואשל לבן יוגורט.

"

11,015
1,060
2,629
839

13,525

y/ j

21,994
1,404
6,830
1,163
30,726

33,299
1,182
9,789
1,480
52,101

40,135
1,356

12,235
1,206

61,743

41,757
1,024
12,242
1,093

63,081

Soft cheese
Salt cheese
Hard cheese
Boiled cheese
Yoghurt, leben and
eshel

ugar
סוכר

לבן סוכר
סוכר פסולת

"21,708
9,656

27,118
4,657

28,413
9,324

§12,399
10,640

13,450
16,420.

Refined sugar
Molasses

(מולסה)
יבשה 9,2342,6458,2045,8526,480Dry"פולפה pulp

שמנים
מרגרינה

בלתי שמנים
מזוקקים
(יצוא)

מזוקקים שמנים

"14,026
11,032

33,112 25,284
2,031 19,556

33,279
3,768

34,179
2,433.

IIS

Margarine
Unrefined oils
)exports)

31,23255,730 41,19463,48673,136Refined oils
Peanut

אדמה אגוזי
קוקוס

כותנה זרעוני
"

806
2,862
4,315

557
3,256

127
4,595

176
1,336

g5

61
11,010

58

Coconut
Cotton seed
Sunflower seed

1,474חמניות
5415S438395299Safflower seed

חריע
סויה
"תירס

21,53050,077 36,852
323 167

60,864
327

61,391
262

Soya
Maize

לי=ליטו טי=טונה; 1

לאפיית קמח כולל 2
מ=מטר ;.

מצות.
tton; L=litre; mmetre
Including lfour used for baking matzot.
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/3ו. לוח
TABLEXIV/13.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Conr.)

19601970197519781979Unit'Productחידה'מוצר

1340127tPalmוקלים

27ניגר
"Niger

15120713017655Oliveזית

טנוספה 1312683213063251,000לף tOil cake

משכרים ALCOHOLICמשקאות
BEVERAGES

(שיווק) 15,81513,23415,86920,93918,4791,000לףליין LWine(marketing)

למאלט) (פרט 20,83832,39735,51038,92640,652Beerכירה (except malt beer)

(שיווק) 8771,7401,922Arrackעראק (marketing)

3877588101,000'כלףל La

(שיווק) לברנדי 1,6453,5533,4301,000אלף LBrandy (marketing)

ל 6461,4331,3581,000"כאלף La

אחרים לספירטים 8,0285,6551,000§1,5113,0543,740אלף LOther spirits (marketing)

(שיווק)

טבק TOBACCOמוצרי PRODUCTS

2,5633,8685,5534,9394,855tCigarettesט'סיגריות

"גסיגרים 7,54615,46216,05911,5399,950kgCigarsק

מקטרת 14,07018,69416,94013,0359,915Pipeטבק tobacco

Tombac"32,60760,44751,65755,93852,725טומבק

הרחה 37,53038,75936,48533,01629,883Snuff"טבק

טקסטיל
כותנה 10,44922,84221,53320,60419,182tט'חוטי

TEXTILES
Cotton yarn

סרוק צמר 1,4483,8015,5146,0715,819Combedחוטי wool yarn

מנופץ צמר Carded'1,6613,0733,2153,0552,555חוטי wool yarn

ויגוניה) .incl)(כולל vigone)

עץ
לבוד עץ

WOOD

40,14795,58463,65296,08305,627m1Plywoodמ3

ובידוד ציפוי 2,6981,604729,000m2Platingמ2אלףלוחות and insulating

וצלוטקס) (מזוניט
.

sheets (masonite and
celotex)

~.ולייזר1. .יי' m*vt* fH *,"V,11 tton;Lliter; La=litrealcohol.
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוערי ייצור י"ד/5ו. לוח
TABLEXIV/13.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Cont.)

19601970197519781979Unit1Productיחידה'מוצר

וקרטון PAPERנייר AND
CARDBOARD

עיתון 5,8039,3327,47212,4434,676tNewsprintטינייר
והדפסה כתיבה Writing"12,44631,83245,74256,72966,689"נייר and printing

pap"
אחר 7,97323,52926,23231,49632,421Other"נייר paper
4,86614,37816,619936,74238,278Cardboardייקרטון

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS
4071,3921,4661,5381,3171,000Tyresאלףצמיגים

9,94825,15829,48332,68531,958tטי
3445585706185551,000Innerאלףאבובים tubes

9171,5461,4771,5551,422tטי

CHEMICALSכימיקלים
23,39337,74587,52389,82682,787tAmmoniaטיאמוניה

גופרתי Ammonium..73,91267,82489,298107,17579,580"אמון sulphate
גופרתי 9,3665,0168,7429,40510,762Potassium"אשלגן sulphate

גז 21,50519,60418,68115,000Ethyleneאתילן gas
ורחתי 9,15513,51617,76718,37820,082Dicalcium"דוסידן phosphate

גופרתית טיחומצה 2031941832261,000אלף tSulphuricacid (10096)
(100 99

הנקנית 1,59745,02485,196128,784tNitricטיחומצה acid (1009cf)
(100 99

זרחתית 5,85618,82048,09455,285Phosphoric"חומצה acid
גופרתי 414,3243,2532,483Sulphuric"חמרן aluminium
(7.7 99(7.79'0)

"כלור
14,83323,31521,70525,850..Chlorine

זרחתיים Phosphoric..1,0233,2284,2477,775"מלחיס salts
(סודה מאכל 15,92324,15621,62625,919Caustic"נתר soda

קאוסטית)
היפוכלוריט 7,8658,16811,59211,451Sodium"סודיום hypochlorite

(16 99 טיסופרפוספטים 821712463081,000אלף tSuperphosphates (1695<)

טפוליאתילן


17,76526,84135,59240,117tPolyethylene
קרבונט "פוטסיום

1,6892,3423,3363,602Potassium carbonate
"פיח

11,6809,32910,8998,750Soot
פורמאלדהיד ליפנול אלף

3933543342371,000 LPhenol formaldehyde
3,0023,5855,0065,897tParafifnטיפרפין

מעוכה נפט 43,989123,261143,270144,944167,249Liquifiedגז petroleom
gas(שיווק) (marketing)
מפוגל 4231,0257861,677Methylated"כוהל alcohol

'7,04019,48827,13030,65431,646Paintsצבעים3

ל'ליטר; ט'טונה; 1
1 tton: Llitre;
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/3ו. לוח
TABLEXIV/13.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Cont.)

19601970197519781979Unit1Productיחידה'מוצר

ודטרגנטים tSoapסבון and detergents
כביסה 6,2216,0795,3604,4686,040Laundry"סבון soap

תמרוקים Toilet"1,5213,2283,6273,5734,309"סבון soap
סבון \3752,636"אבקת ."Powdered soap
סבון Soap"3991,185699"פתיתי flakes

נוזל סינתטי 9,45612,3709,9996,7396,612Synthetic"דטרגנט detergents
liquid

 סינתטי Synthetic"6,11715,32123,70828,16129,329"דטרגנט detergents
powderאבקה

 סינתטי Synthetic"1,0365,2349,81910,9839,434"דטרגנט detergents
solidמוצק

מינרלים NONMETALLICמוצרי
MINERALאלמתכתיים

PRODUCTS
איטונג 13,446m'Ytong!87,546168,272213,541מ3חומרי

שטוחה מ2זכוכית 2,5583,2913,3763,7503,818l,000m]Plateאלף glass
83,37791,411106,93496,600103,900No.Toiletיחיאסלות bowls

רחצה Wash"61,62392,610130,51887,300125,390"קערות basins
מטבח 70,54049,82853,34956,44063,341Kitchen"קערות sinks

מזוגגים קיר 21,78734,77956,21639,09243,9331,000Glazedאלףאריחי tiles
ט'מלט 8061,3842,1911,9961,9191,000אלף tCement

מסיליקט 2,5412,435אלףבלוקים


1,000Silicate blocks

מתכת METALמוצרי PRODUCTS
מאומלות 22,71524,79821,015No.Enameledיחיאמבטיות bath tubs
ומסמרות 3,1443,2044,094Nailsטימסמרים and rivets

חשמלי ELECTRICALציוד
EQUIPMENT

חשמל 65,33668,26879,93261,93344,577No.Electricityיחימתי meters

59.6184.4254.2309.1315,11,000Accumulatorsאלףמצנרים

הובלה TRANSPORTכלי
EQUIPMENT

נוסעים 3,9092,3822,5993,481No.Passengerיחימכוניות cars
מסחריות Commercial"5,3783,9224,2005,290מכוניות vehicles

356154ChassisBusesשלדותאוטובוסים

1 tton; Llitre;No. number; *1£11ז1וח
4 Included in synthetic detergent powder.

מ'=מטר, יח'יחידה; ל'ליטי; ; nym='B
, אבקה.  סינתטי בדטרננט כלול
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מים

נבחרים1, תעשייה במפעלי לפדיון המים צריכת בין היחס י"ד/14. לוח
ראשי ענף לפי

מים תקציבמ5 שנת :1953 במחירי פדיון ל''י 1אלף

ראשיסמל 1962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/69ענף

הכל122 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

נפט20 ומוצרי כימיים 42.242.838.733.239.128.536.3מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 18.213.912.411.010.89.39.6מוצרי

בסיסית■22 6.64.94.13.93.94.33.9מתכת

מתכת23 11.311.07.96.86.46.16.0מוצרי

1.71.41.11.31.31.11.9מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 8.66.05.73.62.62.31.6ציוד

הובלה26 2.32.51.91.31.71.11.9כלי

מ3. 5,000 מעל היא שלהם השנתית שתצרוכתהמים מפעלים 1

יהלומים. כולל לא 2
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WATER

TABLEXIV/14.RATIO BETWEEN WATER CONSUMPTION AND REVENUE IN

SELECTED INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS', BY MAJOR BRANCH

prices; budget yearm' of water per IL. 1,000 ervenue at 1963

1969/701970/711971/721972/731974/751975/761976/771977/78Major branch
Code
No.

16.9I6.S14.613.813.112.312.612.8TOTAL112

119.4105.793.592.272.288.9103.5Mining and quarrying10

11.111.010.810.510.19.59.79.5Food, beverages and tobacco11  12

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

8.39.310.48.79.59.78.08.7Nonmetallic mineral21

products

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

1.81.92.11.82.21.61.71.4Transport equipment26

2 Excl. diamonds.
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ELECTRICITY חשמל

ראשי ענף לפי תעשייה, במפעלי חשמל צריכת  י"ד/15. לוח
TABLEXIV/15.CONSUMPTION OF ELECTRICITY IN INDUSTRIAL

ESTABLISHMENTS, BY MAJOR BRANCH
Million KWH קוט''ש מיליוני

ראשיסמל 19781979Major'197019751978ענף branchCode
No.

הכל12 840.3,683.43,282.0,סך :3,296.53,576.4TOTAL12

וחציכה10 201.0232.0256.4256.9299.3Miningכרייה and quarrying10

1112

13

וטבק2 משקאות מזון,

טקסטיל

249.4

256.1

334.6

312.5

418.3

358.0

422.3

358.0

437.2

372.4

Food, beverages and
tobacco1

Textiles

1112

13

14

15

הלבשה

ומוצריו עור

5.0

7.6

10.6

9.2

17.4

9.4

17.6

9.5

19.3

9.4

Clothing and madeup
textiles

Leather and its products

14

15

ומוצריו16 44.158.378.779.181.8Woodעץ and its products16

ומוצריו"17 82.799.2141.7141.7151.7Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 13.017.626.726.928.9Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 84.1120.6168.7169.1185.3Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 429.9662.9813.4814.5921.9Chemicalמוצרים and oil products20

21

22

אלמתכתיים מינרלים מוצרי

בסיסית מתכת

186.0

60.8

257.9

129.6

252.9

186.7

252.9

186.7

256.7

173.8

Nonmetallic mineral
products

Basic metal

21

22

מתכת23 100.4224.3247.4248.9287.4Metalמוצרי products23

23.032.539.940.244.8Machinery24מכונות24

25

26

ואלקטרוני חשמלי ציוד

הובלה כלי

28.7

51.4

57.6

93.8

87.5

119.4

88.2

120.0

99.5

129.5

Electrical and electronic
equipment

Transport equipment

25

26

8.111.821.024.022.7Diamonds27יהלומלם27

9.018.438.540.054.8Miscellaneous28שונות28

Source: data of Israel Electirc Corporation and of industrial מפעלים ונתוני לישראל החשמל חברת נתוני המקור:
establishments owning power stations with a registered capacity של רשום הספק בעלותי כוח ת תחנו שברשותס תעשייתיים
of 300 kw. or more; excluding the Electric Corporation in East
Jerusalem.
1 According to an updated classincation of the Electric
Corporation as of April 1978.
2 Incl. cold storage.

ירושלים. כמזרח החשמל חברת כולל אינו ומעלה; קו"ט 300
באפריל החל החשמל חברת של מעודכן סיווג לפי 1

קירור. בתי כולל 2 !1978
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ומים אנרגיה ט"ו. פרק

קני שני לפי מוצגים בחשמל השימוש נתוני
מידה:

תחנות ע"י שהופקה החשמלית לאנרגיה בהתאם .1

תרגום כלומר, המפעלים. ע"י ונוצלה הכוח
לשעט''ן. הכוח תחנות תפוקת

גולמי דלק בצורת הראשונית לאנרגיה בהתאם .2
שהושקעה (למשלמזוט), המשנית האנרגיה או
תיקרא זאת המשק; ע"י שנוצל החשמל בייצור
p.eee  ) לייצורו" תשומות במונחי "חשמל

(primary energy equivalent of electircity

מינהל  ומוצריו גולמי דלק על הנתונים
הזיקוק. בתי הדלק,

החשמל חברות  חשמל על הנתונים
בישראל.

מבוססת המשק ענפי 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 הגומלין קשה
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.)

שלישראל.
עיקריות קטגוריות שתי מייצגות הלוח עמודות

במשק. המנוצלת אנרגיה של
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 מיתמרת 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 המשק. לרשות שעמדה האנרגיה
בניכוי המקומי, והייצור היבוא מסיכום מתקבלת
במלאי השינוי את גם כולל הוא אניות; ותדלוק יצוא
לא סטטיסטיות, מסיבות ססטיסטיים. והפרשים

זו. שורה של הפירוט מוצג
המאזן של זה חלק מיתמרת. אנרגיה ייצור
צריכת ועל לזיקוק שהועבר הגולמי הדלק על מורה
חיובית היא אנרגיה תפוקת חשמל. לייצור האנרגיה
בתוך כתשומה מתפרש ( ) שלילי שסימן בעוד
יש שלילי בסימן מופיע הכל סך כאשר תהליך.

ההחמרה. בתהליך בהפסדים זה ערך לפרש
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
שוה ומכונה קילוקלוריות ל107 נקבעה השונים
T.O.E. ton oil  (שעט"ן)  נפט לטון ערך
ערך פי על נעשה זאת ליחידה התרגום ; equivalent

השונים. האנרגטיים המוצרים של נטו ההיסק

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1970 1978 בישראל אנרגיה 614
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האנרגיה מאזן

ישראל של האנרגיה מאזני תמצית  ט"ו/ו. לוח
נפט) לטון ערך (שוה שעט"ן אלפי

חשמלחשמל  במונחיאנרגיהאנרגיהאנרגיה במונחיאנרגיהאנרגיהאנרגיה ושימושים הכלמקורות הכלתשומותמותמרתבסיסיתסך תשומותמותמרתבסיסיתסך EnergyPirmarySecondaryלייצורוEnergyPrimarySecondaryלייצורו
totalenergyenergy..E.E.E2totalenergyenergyP.E.E.E.'

19721973

 המשקי לרשות אנרגיה
כולל סך

6,049.36,714.96*5.66,546.47,253.8707.4X

מוחמרת אנרגיה ייצור
הכל סך

1,889.04,590.8 6.479.8X1,991.44,963.5 6,954.9

נפט 495.16,154.15,659.0זיקוק ■X500.06,406.0 6,906.0X חשמל 1,290.4313.1977.32,019.6ייצור 1,390.631.6 1,359.02,140.2
בהפצה ואובדנים עצמי 103.512.690.9251.8100.817.333.5238.3שימוש

 סופיים שימושים
הכל סך

4,160.3235.13,925.21,735.44.555.0298.94,256.11,866.2

1,252.2162.71,089.5515.51,369.8224.51,145.3566.5תעשייה למפעליט תשומות 236.4236.4X267.5_276.5Xמזה:
ופטרוכימיים כימיים

185.1185.162.3196.0196.068.8חקלאות וקידוחים מים 143.8143.8359.8123.6123.6316.8שאיבת
38.538.5X36.136.1Xבינוי

ואוירית יבשתית 1,211.7תחבורה
1,211.71,344.31 ,344.3X

יבשתית תחבורה 959.5959.5X1,020.21,020.2Xמוה: ושל ציבורית פרטית, 1,167.071.01,096.0797.81,341.073.01,268.0914.1צריכה
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא 162.01.4160.6X144.21.4142.8Xצריכה

19761977

 י המשק לרשות אנרגיה
כולל סך

6,698.87417.3818.5X6,965.47,776.4811.0X

מוחמרת אנרגיה "צור
הכל סך

2,150.87,248.15,097.3X2,264.77.489.75.225.0X

נפט 485.67,199.16,713.5X510.07,437.66,927.6Xזיקוק
חשמל 1,547.437.21,510.22,438.7ייצור 1,620.637.1 1,583.52,575.5

בהפצה ואובדנים עצמי 117.811.8106.0290.1שימוש 134.115.0119.1321.1

 סופיים שימושים
הכל סך

4,548.0269.24,278.82,102.34,700.7286.74,414.02.202.6

1,367.8185.51,182.3640.51,402.5199.01,203.5679.1תעשייה
למפעלים תשומות 289.230.8258.4X297.834.8263.0Xמזה:
ופטרוכימיים כימיים

220.5220.580.7229.1229.186.3חקלאות וקידוחים מים 164.8164.8364.6169.2169.2365.0שאיבת
בינוי

33.9X52.052.0X
ואוירית יבשתית 1,311.21,311.2X1,379.41,379.4Xתחבורה
יבשתית תחבורה 1,083.6.1,083.6X1,121.11,121.1Xמזה: ושל rvTws פרטית, 1,308.182.31,225.81,016.51,348.286.31,261.91,072.2צריכה
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא צריכה
.

141.71.4140.3X120.31.4118.9X

יצו<  מקומי ייצור * יבוא אייכולל תדלוק tMMn■ח+מזיויי mm
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ENERGY BALANCE

TABLEXV/1.SUMMARY OF ISRAEL'S ENERGY BALANCES

Thousandsof T.O.E. (Ions oil equivalent(

חשמלחשמל
 במונחיאנרגיהאנרגיהאנרגיה במונחיאנרגיהאנרגיהאנרגיה
הכל הכלתשומותמותמרתבסיסיתסו Sourcesתשומותמותמרתבסיסיתסך and uses  y

EnergyPirmarySecondaryלייצורוEnergy1PirmarSecondaryלייצורו
totalenergyenergyP.E.E.E.'totalenergyenergy.P.E.E.E2

19741975

6^73.17,544.9971.8X6,606.87^44.0737.2XENERGY REQUIREMENTS'
GRAND TOTAL

2.086.87.287.75.200.9X2.086.37,060.24.973.9XSecondary energy production
total

555.37,237.96,682.6X504.77,003.76,499.0XPetroleum reifning

 1,423.036.11,386.92,210.8 1,470.841.22,306.0 1,429.6Electricity generation
108.513.794.8266.1 110.8 15.395.5263.7Own use by energy sector and

losses in distribution
4,486.3257.24.229.11.906.04.520.5283. S4.236.72,000.9Final consumption total

1,399.1179.51,219.6588.11,418.5204.11,214.4616.3Industry

300 8300.8X292.0292.0XThereof: chemical and
petrochemical plants

187.4_187.467.4178.6178.673.4Agriculture

138.2138.2336.3155.4155.4364.7Drilling and pumping water

33.9_33.9X34.034.0XConstruction
1 ,302.2_1,302.2X1,294.41,294.4XLand and air transportation
1,029.61,029.6X1,077.01 ,077.0XThereof: land transportation
1 ,267.076.31,190.7914.21,279.678.31,201.3946.5Private, general, government,

commerce and services
consumption

158.51.4157.1X160.01.4158.6XNon energy use

§19781979

7,454.08^18.7864.7X7,783.17,590.7192.4XENERGY REQUIREMENTS'
GRAND TOTAL

2.380.78.029.25.649.2X2.476.57.300.44.823.9XSecondary energy production
total

513.57,973.57,460.0X518.37,242.36,724.0XPetroleum reifning

 1,737.940.52,759.3 1,697.4 1,821.443.01,778.42,890.0 Electricity generation
 129.315.9113.4306.4136.815.1121.7329.0Own use by energy sector and

losses in distribution
5.073.3288.84. 784.52,394.15,306.6290.35,016.62.499.1Final consumption total

1,531.7196.81,334.9745.5194.3903.6Industry
399.433.7365.7X43.9XThereof: chemical and

petrochemical plants
96.5104.3Agriculture

_387.5394.6Drilling and pumping water
_XXConstruction

1,445.01,445.0XXLand and air transportation
1,247.21,247.2XXThereof: land transportation

90.61,164.695.31,096.6Private, general, government,
commerce and services
consumption

114.81.4113.4X107.20.5106.7XNon energy use

1 Includes: domestic production + imports exports bunkering ± stock changes ± statistical discrepancies.
2P.E.E.E. Primary energy equivalent of electircity.
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ישראל של האנרגיה מאזן  ט"ו/2. לוח
נפט) לטון ערך (שיה שעט"ן אלפי

בסיס יתאנרגיה

כולל סך
Primary energy

ושימושים Grandמקורות
totalהכל גולמיסך טבעיפחםדלק שמשגז

TotalCrude oilCoalNatural gasSun

§1978

כולל סך  המשק1 לרשות 7,454.08,318.78,177.52.848.490.0אנרגיה
הכל מיתמרתסך אנרגיה ,2,380.78.029.9Sייצור 029.9

נפט 513.57,973.57,973.5זיקוק
חשמל ייצור 1,737.940.540.5

בהפצה ואובדניס עצמי 129.3שימוש 15.915.9
הכל. סך  סופייס 5.073.3288.8147.62.847.890.0שימושים

1,531.7196.8147.61.447.8תעשייה
כימיים למפעלים תשומות 399.433.733.7מזה:

ופטרוכימיים
__חקלאות

DTnpp1 מים __שאיבת
_בינוי

ואוירית יבשתית _1,445.0תחבורה

יבשתית תחבורה __1,247.2מזה:

ענפי ושל ציבורית פרטית, 90.60.690.0צריכה
והשירותים המסחר
אנרגטית לא 114.81.4צריכה


1.4



1979

כולל סך המשק1 לרשות S.7,783.17,590.77,432.01.163.194אנרגיה
הכל מוחמרחסך אנרגיה 2,476.57,300.47.300.4ייצור

נפט __518.37,242.37,242.3זיקוק

חשמל ייצור 1,821.443.043.0
בהפצה ואובדניס עצמי 136.815.1שימוש 15.1__

הגל סופייםסך 5,306.6290.3131.61.163.194.5שימושים
_194.5131.60.662.3תעשייה

כימיים למפעלים תשומות 43.943.9מזה:
ופטרוכימייס

_חקלאות

npniTjn מים _שאיבת

_בינוי

ואוירית יבשתית תחבורה
יבשתית תחבורה _מזה:

ענפי ושל ציבורית פרטית, 95.30.894.5צריכה
והשירותים המסחר
אנרגטית לא 107.20.5צריכה

0.5




TABLEXV/2.ISRAEL'S ENERGY BALANCE

Thousandsof T.O.E. (tons oil equivalent(

Sources and uses

במונחי חשמל
תשומות
לייצורו
P.E.E.E.

מותמרת אנרגיה
Secondary energy

חשמל
Electricity

obi ny7a
Petroleum
products

הכל סך
Total

ENERGYREQUIREMENTS'GRAND TOTAL
Secondary energyproduction  total

Petroleum refining
Electircity generation

Own use by energy sector and losses in distribution
.Final consumption total

Industry
Thereof: chemical and petrochemical plants

Agriculture
Dirlling and pumping water
Construction
Air and land transportation
Thereof: land transportation

Private, general government, commerce and services

consumption
Nonienergy use

ENERGYREQUIREMENTS'GRAND TOTAL
Secondary energy production total

Petroleum refining
Electircity generation
Own use by energy sector and losses in distribution

Final consumption total
Industry
Thereof: chemical and petrochemical plants

Agriculture
Dirlling and pumping water
Construction
Air and land transportation
Thereof: land transportation

Private, general government, commerce and services
consumption

Nonenergy use

1978$

864.7850.714.0X

5.649.24.749.2900.0X

7,460.07,467.87.8X

 1,697.42,718.61,021.22,759.3

 113.4113.4306.4

4.784.53.898.55*5.02.394.1

1,334.91,059.0275.9745.5

365.7365.7X

35.796.5
143.4387.5


X

1,445.01,445.0
X

1,247.21 ,247.2X
431.01,164.6

113.4

1979

106.7

113.4

192.4208.3. 1S9X

4.823.93.883.4940.5X

6,724.06,731.07.0X

 1,778.42,847.61,069.22,890.0

 121.7121.7329.0

5.016.34.091.7924.62.499.1

334.3903.6


X

38.6104.3

146.0394.6
X

X

X

405.71,096.6

106.7

I See footnote1 in Table XV/1. P.E.E.E.  Primary energy equivalent of electircity.
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הגולמי המקומי והתוצר המשק לרשות האנרגיה  ט"ו/3. לוח
TABLE XV/3. _ ENERGY REQUIREMENTS AND GROSS DOMESTIC PRODUCT

גולנ מקומי 1970)תוצר (במחירי י
הכל סך  המשק לרשות Grossאנרגיה domestic productהאנרגיה יחס
Energy requirements  totalprices)(at 1970Energy ratio

ל"י למיליון שעט"ן
''ן שעט גולמימדדמדדאלפי מקומי מדדתוצר ThousandIndexל"י .IndexT.O.Eמיליוני per IL. millionIndex T.O.E.1970=100.0IL. million1970=100.0gross domestic1970=100.0

product

12345=1:36

19705,201.1100.018,865100.0100.0 275.7
19715,550.9106.720,949111.096.1 265.0 19726,049.3116.323,485124.593.4 257.6
19736,546.4125.924,653130.796.3 265.5

§19746,573.1126.425,728136.492.7 255.5
§19756,606.8127.026,634141.290.0 248.1
§19766,698.8. 128.827,120 ■143.889.6 247.0 §19776,965.4133.927,327144.992.5 254.9 §19787,454.0143.328,684152.094.3 259.9
19797,783.1149.630,232160.393.4 257.4

והתוצר הסופיים1 שימושיה המשק, לרשות אנרגיה  ט"ו/4. לוח
לנפש הגולמי הלאומי

TABLE XV/4. _ ENERGY REQUIREMENTS, FINAL CONSUMPTION OF ENERGY1,
AND GROSS NATIONAL PRODUCT PER CAPITA

גולמי לאומי תוצר
(1970 (במחירי לנפש

Gross national
product per capita
)at 1970 prices)

לנפש באנרגיה1 הסופי השימוש
Final consumption of energy' per capita

נפט מוצרי של
Petroleum products Electricity חשמל של Total הכל סך

המשק לרשות אנרגיה
הכל סך  לנפש

Energy requirements
per capita  total

* sg.זו
B יקי

IL.
שעט"ן
T.O.E

Fg
j= 2

שעט"ן
T.O.E. x II.sg

שעט"ן
T.O.E.

go

C >*

שעט"ן
T.O.E.

100.0
107.4
116.6
117.6
119.6
120.6
119.5
118.4
121.3
123.7

6,217
6,680
7,251
7,313
7,437
7,496
7,430
7,360
7,539
7,692

100.0
106.2
112.7
119.2
114.2
110.4
103.2
107.5
113.9
116.4

0.920
0.977
1.037
1.097
1.051
1.016
0.949
0.989
1.048
1.071

100.0
107.7
116.6
117.8
118.9
124.3
127.8
133.1
140.8
143.2

0.169
0.182
0.197
0.199
0.201
0.210
0.216
0.225
0.238
0.242

100.0
106.1
112.5
119.4
114.3
112.5
106.8
111.2
117.3
119.5

1.162
1.233
1.307
1.387
1.328
1.307
1.241
1.292
1.363
1.389

100.0
103.3
108.8
114.1
111.3
109.3
108.0
109.6
114.7
116.6

1.747
1.804
1.901
1.993
1.945
1.910
1.887
1.915
2.003
2,037

1970
1971
1972
1973

§1974
§1975
§1976
S1977
§1978
1979

1 Does not include consumption by the energy sector, such as
electircity generators and relfneries.

החשמל יצרני כגון האנרגיה, יצרני ע''י צריכה כולל לא 1

הזיקוק. ובתי
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ELECTRICITY ןןשמל

לישראל החשמל חברת ידי על והספקתו חשמל ייצור  ט"ו/5. לוח
TABLE XV/5.  PRODUCTION AND SUPPLY OF ELECTRICITY BY THE ISRAEL

ELECTRIC CORPORATION

Unit 1979 1978 1975 1970 1965 1960 1955 1950 יחידה

MWInstalled generating
capacity'

million3eneration
KWH
MWAnnual peak load

1,000Fuel consumption

Generation

2,653 2,613 2,181 1,226 720

יצור

410 230

11,992 11,476 9,349 6,610 4,061 2,205 1,258

2,070 1,980 1,509 1,115 720 420 242

2,816 2,306 2,266 1,666 109.1 636 393

100מגו"ט

מיליון
קוט"ש
מגו"ט

543

110

ט' 193אלף

ייצור כושר
מותקן'

ייצור

עומס פסגת
שנתית
שימוש
נדלק

HV transmission £
distirbution lines2

LV distribution lines:

Distribution power
transformers'

Capacity of distri
bution trans
formers'

Mains רשת

km. 312.3 407.7 478.1 265.1 370.4 141.4 250.4 70.3

km. 198.7 193.4 336.4 124.4 166.3 212.4 368.8 203.5

No. 15,133 15,124 12.699 9,027 6,876 4,831 3,158 1,613

MVA 5,131 §5,110 4,244 2,739 1,728 992 569 214

מק"

מק"

מספר

.אמו

מסירה קוי
ווולרקה
במתח
גבוה2

חלוקה קר
במתח
נמוך2

טונספור
מטורים
לחלוקה1

הספק
הטרנספו
רמטורים
לחלוקה!

Sales o f electricity חשמל מכירות

הכל 4641,0471,8573,4505,6978,25510,17910,636millionTOTALמיליקסך
KWHקוט"ש

Household"2864468761,4482,3022,7882,846"צריכה
206ביתית

1,2581,7371,899Trade'123196411782]מסחר
■113"חקלאות 195309415449Agriculture
2,8503,5723,745Industry4'1413026691,2101,878"תעשייה4

מים 1173365468401,3941,5361,6671,697Waterשאיכת pumping

יצ נ כ umeםיר r s1Cons

2033585517599121,1031,2091,2381,000Consumersאלףצרכנים

1 At the endof each year. 2Annual increase. 3 Sales המגירות נ שנתית. תוספת 2 השנה. כסוף 1

of lighting for industry which until March 1975 had been included הועברו במסחר 1975 yio עד שנכללו תעשייתי למאור
in trade were transferred to industry. 4 Incl. sales to non תעשייתיים לא לצרכנים מכירות כולל 4 לתעשייה.
industrial consumers who pay according to the industrial tairff. י תעשייתי. תעריף לפי המשלמים
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water מיס

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 מטרים מיליוני

לוח שנון
Calendar yearתקצי Budgetשנת year

'19581I9601964/651969/701975/761976/771977/781978/79

הכל 1,6731,790TOTAL§41,7281,670*1,2741,3381,3291,5סך

0ללזויס מיס :101110Ml133Thereofמ?ה. salt water

הספקה Sourceמקור

מקורות2 Mekorot"2"6398531,0159829871,053חברת

עצמית 547556574560554600Selfהספקה supply

377413434425412455Wellsבארות

עיליים 170143140135142145Surfaceמים water

אחרים2 143155139128132137Otherספקים suppliers2

Useשימוש

J96J97J9924030530834S367Domesticביתי

4654557595919496Industrialתעשייתי

1,0321,0871,0751,2491,3281,2711,2311,327Agriculturalחקלאי

Agricultural consumption, by type of locality3 יישוב' צורת לפי חקלאית, תצרוכת

ויישובים 788278757177Townsערים and urban

localitiesעירונייס

556263605964Moshavotמושבות

308377421417398444Moshavimמושבים

507קיבוצים ..  . .564596566557584Qibbuzim

וחוות .4248323129מוסדות 31Institutions and farms

מיעוטים 5282931Non)11182כפרי Jewish villages

7498112948896Otherאחרים

1 Rough estimate. 2 The data include water from wells Is מבארות מים כוללימ הנתונים 2
and surface water. 3 See introduction. י מבוא. ראה

גולמי. אומדן 1

3 עיליים. ומים
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בינוי ט"ז. פרק

לכל ניתן לבניין הממוצע הבנייה זמן משך בחישוב
שבחישוב כעוד שוה משקל כלשהו בגודל בניין
משוקללים לדירה, הממוצע הבנייה זמן משך

שבהם. הדירות מספר לפי הבניינים
להארחה, בנייה למגורים, בנייה : בנייה ייעודי
מבני ולמלאכה, 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: בנייה
מזוין מבטון כלל בדרך עשוי והשלד הבנייה באתרי
עם הבנייה, באתרי 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,
שבה בנייה סגורה: או.טרומית טרומית בנייה .1

במפעלים מיוצרים ליסודות, פרט הבנייה, חלקי רוב
לפי הבנייה באתרי נעשית והרכבתם מיוחדים
חלקים אלה. מפעלים ידי על מראש קבועה תוכנית
ופנימיים, חיצוניים קירות שמרכיבים: טרומיים

ועוד. מדרגות תקרות,
שלד רוב שכה בנייה אחרת: מתועשת בנייה .2
באתרי יצוקים נושאים קירות בשיטת נבנה הבניין
מפלדה), כלל (בדרך סטנדרטיות בתכניות בנייה
מראש שמכינים טרומיים חלקים גם בה ומשולבים

הבנייה. באתרי או במפעלים
ולתוספת חדשים לבניינים מתייחסים הנתונים
התוספת. ידי על גדל השטח אם קיימים, לבניינים
במבנים פנימיים שינויים תיקונים, נכללים לא

בשימוש. ושינויים

מקורות
מדווחים: בנייה וגמר הבנייה התחלת על

שבע, באר אשקלון, אשדוד, מקומיות: רשויות
הוד דימונה, גבעתיים, ים, בת בנימינה, ברק, בני
חיפה, חולון, חדרה, יעקב, זכרון הרצליה, השרון,
טבריה, וים), ביאליק (מוצקין, חיפה קריות
נצרת, ציונה, נס נהריה, לוד, סבא, כפר ירושלים,
פתח כרכור, חנה פרדס עפולה, עכו, נתניה,
ראשון קריתגת, אתא, קרית אונו, קרית צפת, תקוה,
רעננה, השרון, רמת גן, רמת רמלה, רחובות, לציון,
משרד בנייה; חברות 18 אכיכיפו; ותל שפרעם
משרדי ציבוריות; עבודות ומחלקת והשיכון הכינוי
לחינוך מוסדות היהודית; הסוכנות אחרים; ממשלה

גבוה.

בינוי

והעבודות הבנייה ענפי את כולל בינוי
הכלכלה) ענפי סיווג לפי 4 עיקרי (ענף הציבוריות
הסברים נפט. וקידוח חשמל קוי קשר, קוי הקמת וכן
הנתונים ועל הבינוי ענף של הייעודים על מפורטים
המיוחד כפרסום מופיעים זה, בפרק המתפרסמים

."1974 1976 בישראל "הבינוי 556

בנייה
פיסיים נתונים א.

והסברים הגדרות
היסודות. חפירת התחלת : בנייה התחלת

טרם אך החלה, שבנייתם דירה או בניין : בבנייה
הנקוב. במועד נסתיימה

ומוכן הטכני במובן נגמר כשהבניין : בנייה גמר
ביותר השימוש הוחל שכבר או תפקידו את למלא

שטחו. ממחצית
המרפסות החיצוניים, הקירות את כולל : שטח

לעמודים. שמתחת הבנוי והשטח
או קבוע במכנה חדרים מערכת או חדר דירה:
ויש שירות חדרי כוללת היא לדיור. המיועד ארעי
עם משותף משטח או מהרחוב נפרדת גישה לה

הבניין. בתוך אחרות דירות
חדר אורחים, חדר שינה, חדר דיור: חדרי
מ"ר 6 ששטחם וכדומה, הול ילדים, חדר אוכל,
בית מטבחים, שירות חדרי כולל אינו ויותר.
ששטחם אחרים וחדרים הול רחצה, חדר שימוש,

מ"ר. 6 עד
סטנדרד מיקום, (קביעת הבנייה תיכנון : יוזמה

עליה. ופיקוח ושטח)
הממשלה, ביוזמת הבנייה ציבורית: בנייה
והחברות המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות

הנ"ל. המוסדות של המלאה בשליטתם
לבנייה מחוץ הבנייה כל פרטית: בנייה
הסקטור של הבנייה את גס כוללת היא הציבורית.

ההסתדרותי.
השטח שבו בניין, למגורים: חדש בניין
משטח ויותר אחוז 75 מהווה למגורים המיועד
או בניין, קיים לא שעליו מגרש על והנבנה הבניין
כלל נשארו לא שממנו הרוס בניין של יסוד גבי על

החדש. בבניין לשמש היכולים קירות
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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מדווחות אינן שעדיין ולבנייה, לתכנון הוועדות
הבנייה על נתונים מספקות בנייה, וגמר התחלה על
חושבו אלה נתונים סמך על ידן. על המתאשרת
הבנייה וגמר הבנייה התחלת עבור אומדנים
האומדנים חישוב (דרך הוועדות בתחומי הפרטית
כולל 1967 ביולי החל להלן). ראה הנ"ל, בועדות
ירושלים. במזרח הבנייה את גם הבנייה סיכום

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
האופי בגלל הציבורי. הסקטור ביוזמת שנבנו
בהיקף הרב והגידול החממות מבני של המיוחד
מאומדני החממות הוצאו האחרונות בשנים בנייתם
הבנייה לאומדני נוסף זאת לעומת הכלליים. הבנייה
החקלאי המשק של המבנים שטח הציבורי בסקטור
הופיעו חממות בנייח על שנתיים נתונים שחסר.
.1980 7 מס' מוסף" לישראל סטטיסטי ב"ירחון
הבנייה כלל על סידרה מתפרסמת ב1974 החל
חוקית הבלתי הבנייה אומדני את גם הכוללת כארץ

להלן). (ראה
משרד של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום

צה"ל. ושל הביטחון

הפיגור אומדן

וחברות המקומית 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 בעת נעשה הפיגור אומדן
הסתמכות תוך בנייה, ייעוד לכל בנפרד התקופתיים
על הקודמות, התקופות של הממוצע הפיגור על
ועל הנדונה התקופה כמשך בדיווח הרעה או שיפור
הדיווח בביקורת המתקבלים השטחים גורל
הבנייה על בדיווח הפיגור אומדן הנדונה. לתקופה
הגורמים על נוסף מתבסס, ולתעשייה להארחה
המתרכזת אינפורמציה על גמ לעיל, הנזכרים
ממקורות המתקבלת האפשרי הפיגור על בלשכה
חזרו, וטרם למדווחים שנשלחו שאלונים שונים;

וכד'. בעיתונות מודעות עיתונות, קטעי
הפרטית הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור, אומדן
התחלות מכל אחוזים ב10 הסתכם ,1979 לשנת

הבנייה. גמר מכל אחוזים וכ7 הבנייה

לרשימת כמקורות הארחה. ובתי תעשייה מפעלי
הארחה ובתי תעשייה למפעלי שאלונים משלוח
המסחר התעשייה, משרד דיווח משמש אלה
הארחה, ובתי תעשייה מפעלי שמות על והתיירות
לצורכי הפיתוח מתקציב הלוואה בבקשת שפנו
ופרסומים בעיתונות מודעות עיתונות, קטעי בנייה;
תעשייה מפעלי מאתרים שבאמצעותם  שונים

להיבנות. עומדים או הנבנים הארחה ובתי
ובנייה לתכנון ועדות מדווחות הבנייה אישור על

שהן;
גת, בישנים, אשרי, אילת, מקומיות: ועדות
התחתון, הגליל המרכזי, הגליל הגלבוע, לכיש,
חבל זבולון, זמורה, הדרומי. השרון הדרים, המרכז,
יזרעאלים, טובים, השרון, חוף הכרמל, חוף אילות,
הגליל, נוף הגליל, מרום מנשה, יהודה, מטה לודים,
השרון, צפון חפר, עמק הירדן, עמק סומכי, נצרת,
רמת ותמר שרונים שקמים, שמעונים, שורקות,

הנגב.
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, השתים מהמקורות
וחברות המקומיות הרשויות ידי על בדיווח
לסיכום מוסיפים לפיכך, פיגור; קיים הבנייה
הנתונים על אומדן מהן המתקבלים הנתונים
הפיגור; אומדן חישוב (דרך בעתיד שיגיעו שבפיגור

להלן). ראה
חלקיים נתונים פורסמו 1959 עד 1949 בשנים
זה בפרק בשנתון המופיעים בישראל הבנייה על
כלהלן: המורכבת קודמת", "סידרה הכותרת תחת
הממשלה ביוזמת הציבורית הבנייה נכללה .1

הפרטית. הבנייה ורוב הארץ בכל היהודית והסוכנות
לייעודיה הפרטית הבנייה עיקר את כללה לא. היא
שלא ולבנייה לתכנון הוועדות בתחומי השונים

בנייה. וגמר התחלות על דיווחו
ציבור מבני נכללו לא 1957 עד 1949 בשנים .2
העבודות מחלקת השיכון, אגף ידי על שנבנו

היהודית. והסוכנות הציבוריות
על הנתונים נכללו לא 1958 עד 1949 כשנים .3

חקלאי. משק מבני
בשנת החל המתפרסמת החדשה", "הסידרה
לייעודיה הארץ בכל הבנייה את כוללת ,1960
אינן שעדיין ולבנייה לתכנון הוועדות כולל השונים,
מספר כי יצוין, בנייה, וגמר התחלה על מדווחות
גדל הבנייה על שדיווחו המקומיות הרשרות
ב רשויות ל33 ב1949 רשויות מ17 בהתמדה

ב1968. החל רשויות ול41 1958
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עתם ל21 הסקר עריכת הורחבה 1976 בשנת החל
בני שבע, באר אשדוד, ירושלים, הן. ואלה גדולות,
כפר חיפה, חולון, הרצליה, גבעתיים, בתים, ברק,
ים, קרית ביאליק, קרית תקוה, פתח נתניה, סבא,
רחובות, לציון, ראשון אתא, קרית מוצקין, קרית

אביביפו. ותל השרון, רמת גן, רמת

הגדרות
ב15 נסתיימה שבנייתה דירה חדשה: דירה
שנמצאה דירה או הסקר, מועד שלפני החודשים

הסקר. במועד בנייה בשלבי
שבנייתן דירות חדשות: דירות של היצע
נמכרו שלא חדשות ודירות הנדונה בתקופה החלה

הקודמת. התקופה סוף עד
קיים היה לא שלגביה דירה מכורה: לא דירה
לא זה מועד שעד או הסקר, במועד מכירה חוזה
שנבנתה דירה הדירה. חשבק על קדימה דמי שולמו
כמכורה. נחשבת מושכרת דירה או עצמי לשימוש
הסקר במועד שנמצאה דירה גמר: לפני דירה
משקופים, הבאים: הבנייה משלבי באחד
ריצוף נגרות, חשמל, סניטרית, אינסטלציה
לא ושעדיין זיגוג או סיוד צביעה, טיח, ומוזאיקה,

אוכלסה.
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
התוצאות של מפורט תיאור הלשכה. עובדי
לירחונים במוספים הופיע הסקר של וההגדרות
כן וכמו ב1969) (החל לישראל הסטטיסטים

.556 מס' מיוחד בפרסום

הפרטית הבנייה וגמר הבנייה התחלת אומדני
וגמר, התחלה על מדווחות שאינן בוועדות
לתכנון בוועדות הבנייה אישורי על והמבוססים

הבאות: להנחות בהתאם חושבו ובנייה,
ביצוע לידי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז

ביותר; קטן הוא
שבה שנה 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 אומדן

הבלתי הבנייה היקף גדל האחרונות בשנים
הלאיהודיים. ביישובים בעיקר המתרכזת חוקית,
ולכלול ב1974 החל זו בנייה לאמוד הוחלט לכן

בארץ. הבנייה באומדני אותה
נתונים על מבוסס חוקית הבלתי הבנייה אומדן
שבתחומן ובנייה תיכנון ועדות מ6 המתקבלים
אלו מוועדות הלאיהודיים. היישובים רוב נמצאים
שבנו הבונים של העבירות מספר על דיווח ,תקבל
שנגד הבניינים מספר על ומידע בנייה, היתר לי
דבר של בסופו אך משפטיות תביעות הוגשו וניהם

בנייה. היתר קבלו
מתקבל חוקית הבלתי הבנייה התחלות אומדן
לבניין הממוצע בשטח העבירות מספר הכפלת "י
ביישובים החוקית הבנייה על מהדיווח שנתקבל
של המשוער השטח הופחת זה משטח לה).
אך בנייה אישור בלי בבנייתם שהתחילו .בניינים
את לקבל כדי בנייה. היתרי בעתיד שיקבלו שערים
בשנים הנ"ל לנתונים הוסף הארצי, .אומדן
(עבור אחוזים כ10 של אומדן 1974197

עליהם). דיווחו שלא .יישובים
אומדן נלקח חוקית, הבלתי הבנייה גמר באומדן

שנה. מלפני חוקית הבלתי הבנייה ,תחלות

כספיים נתונים ב.

השקעות
מייצגת בכינוי הגולמית המקומית ההשקעה
ועבודות המבנים מלאי לערך ברוטו התוספת את

לעיל. שהוגדר כפי אחרות, בינוי
הקרקע ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה

עבודות. בוצעו או המבנים הוקמו שעליה

פרטית בבנייה מכורות לא דירות קרי

המרכזית הלשכה החלה 1968 בסוף
והשיכון, הבינוי משרד הזמנת פי על טטיסטיקה,
וסקרים ערים ב12 תלתחודשיים סקרים ריכת
על נוספים עירוניים יישובים 21 ב שנתיים צי

שיפוטם. שבתחום מכורות לא חדשות רות
תלת סקרים נערכו ו1975 1974 בשנים
עריכת והופסקה גדולות ערים ב17 ודשיים
העירוניים. היישובים ביתר שנתיים החצי קרם
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בבניה למ"ר ממרצעת הוצאה על סקר
למגורים הפרטית

המרכזית הלשכה החלה 1965 כשנת
על תקופתיים סקרים בעריכת לסטטיסטיקה
מגורים בתי לבניית הבונים של הממוצעת ההוצאה
הפרטית, בבנייה עירוניים ביישובים חדשים
אלה סקרים הבניינים. גודל ולפי השתים באזורים
עד ומ1970 1968 ,1965 לשנים כה עד נערכו

.1978

והסברים הגדרות
הוצאות כוללת למ"ר ממוצעת הוצאה
מסביב הפיתוח הוצאות הבנייה, הוצאות התכנון,
ערך כולל לא הבונה. של הכלליות וההוצאות לבניין

הקרקע.
ההוצאות הותאמו 1973 לשנת בסקר החל
מתייחס שהסקר השנה למחירי הסקר מן שנתקבלו
במחירי לשינויים הותאמו אלו הוצאות אליה.
כל של הבנייה זמן במשך שחלו הבנייה תשומות

הסקר. לשנת בניין
ההוצאו הרכב גם נחקר 1977 לשנת בסקר החל
(ראה הוצאות של ראשיות קבוצות לפי הבונים של

להלן).
כוללות. הבונה הוצאות

למרכיביהן הבונה של ישירות הוצאות א.
עבוד שכר על הוצאות .2 עלחומרים. הוצאות .1

צוו של השכר (למעט נוספות עבודה והוצאות
להלן ראה  הבנייה על ופיקוח ניהול
ישירו הוצאות .4 משנה; לקבלני תשלומים .3
רישיו על הוצאות (כגון: הבניין לבניית אחרות
וכר וציוד רכב שכירת על תשלומים הבנייה, ותכנק
ש כלליות הוצאות או עקיפות הוצאות כ.
אחרו והוצאות שכר הוצאות הכוללות: הבונה
הוצאו מימון הוצאות הבנייה, על ופיקוח לניהול
ע רכב, על מבנים, (על פחת משרד, אחזקת על
שיוו הוצאות וביטוח, מסים עזר), מכני ועל ציוד

וכו'. ופרסומת
ל ואף הקרקע ערך אלה בהוצאות נכלל לא
ריקי בבניינים הדירות אחזקת על הבונים הוצאות

הבנייה. גמר לאחר
ההוצאו מתייחסות שאליו הכנייניס, שטח
הקירו שטח הכולל הבניין, של ברוטו השטח הוא
מתח הבנוי השטח המרפסות, שטח החיצוניים,
בבניין הנמצאים העזר מבני ושטח לעמודים

לידו.
חלוק ע"י התקבלה למ"ר הממוצעת ההוצאה
החדק הבניינים לבניית המותאמות ההוצאות
ברוטו בשטח לעיל) שהוסבר (כפי למגורים

אלה. בניינים

שלא ובנייה למגורים בנייה ההשקעות: ייעודי
להארחה, בנייה כגון: אחרות ועבודות למגורים
ולמלאכה, לתעשייה בנייה ולמשרדים, לעסקים
ותקשורת, תחבורה הובלה, וחשמל, מים מפעלי
השקעות כולל (לא ולחקלאות ציבור למבני בנייה

ובייעור). במטעים
מגורים כבתי הגולמית המקומית ההשקעה
הדירות מלאי לערך ברוטו התוספת את מייצגת
ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה למגורים.
כוללת היא אולם הבניינים, הוקמו שעליה הקרקע
הבניינים בהקמת הקשורות ההוצאות יתר כל את
מתח מסים, הפיתוח, הוצאות את כן וכמו למגורים

וכו'. רווחים

חישוב ודרכי מקורות
הפרטית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
בשנה השטח של הפיסית התוספת למגורים.
שטח של כממוצע 1962 עד חושבה מסוימת
1963 משנת גסקרת. בשנה בנייה וגמר התחלות
נפרד משקל מתן ע"י משופרת שיטה הופעלה
משקל שנה. רבע בכל בנייה וגמר התחלה לשטחי
(בהתאם שבוצעו העבודות הערכת פי על נקבע זה
נדונה בשנה הבנייה) של הממוצע הזמן למשך
של רבע בכל נגמרה או החלה שבנייתם במבנים
למגורים בנייה למ"ר הממוצע המחיר שנה. אותה
על ב1965 החל מבוסס ההשקעה חישוב לצורך
בהם שנחקרו תקופתיים מסקרים שהתקבלו תוצאות
ערך (ללא הפרטית בבנייה הבונים של ההוצאות

הבונה. רווח הוסף אלו לתוצאות הקרקע).
למגורים בבנייה הגולמית ההשקעה אומדן
האומדנים ניכר ידי על התקבל קבועים במחירים

מתאימים. מחירים במרדי 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 כבנייה, (הוצאות בנייה למ"ר, ההוצאה
סופקו הנ"ל הנתונים רוב כלליות). והוצאות פיתוח

והשיכון. הבינר משרד ידי על
שלא בבניינים גולמית מקומית השקעה
האומדן שיטת אחרות: כינוי 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 כענף פעילותם על המדווחים

הציבוריות.
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(כולל הדיווח כחודש לשכירים ששולמו הכנסה
שכר כולל: עבודה שכר ומקדמות). שכר הפרשי
(ללא משפחה ותק, מקצועית, יוקר, תוספת יסוד,
עבור תשלומים ובונוסים. פרמיות ילדים), קצבת
שדה. (תוספת מיוחדים עכודה ותגאי נוספות שעות
ימי עבור תשלומים ,"13" משכורת וכד') ערכה
וכו'). מחלה חג, חופשה, מילואים, (ימי היעדרות
עבור תשלומים מקצועית, ספרות הבראה, דמי
המעסיקים של רכב עבור זקיפה (לרבות רכב החזקת
ואש"ל כלכלה טלפון, העובד). ברשות הנמצא
לעבודה נסיעה דמי בלבד), הכנסה במס (החייבים
השתתפות וכד'), דיור. (שי, בעין תשלומים וחזרה,

וכוי. עובדים לילדי לימוד בשכר
ברכב ונסיעות אש"ל כולל: אינו עכודה שכר
ילדים, קצבת הכנסה, במס חייבים שלא ציבורי

ופנסיה. פיצויים תשלומי
ואת ברוטו השכר את כוללות העבודה הוצאות
לקק לאומי, לביטוח בתשלומים המעסיק של חלקו
ותגמולים. פנסיה לקרנות למבטחים בניין, פועלי
הפיצויים תשלומי את כן וכמו וכר חולים לקופת

המעסיק. חשכק על שולמו אם והפנסיה
אש"ל, תשלומי כוללות: אינן העבודה הוצאות
אחרות הוצאות כן וכמו לעבודה נסיעה דמי
חוב איגרות כגון: שכירים בהעסקת הקשורות
בקשר חשבונו על רוכש שהמעסיק ממשלתיות
על עבודה, בגדי על הוצאות שכירים, להעסקת
מתקני ספרייה, מועדון, מזנון, מטבח, החזקת
וכו'. לעובדים דיור עובדים, והכשרת גיוס ספורט,
המספרים השכר, כהגדרות השינויים עקב
ביולי החל עבודה והוצאות שכר על המוחלטים
קודמות. תקופות עם להשוואה ניתגים אינם 1975
עם השכר נתוני השוואת את לאפשר מנת על

בהתאם, המדדים שורשרו קודמות, תקופות
והוצאות שכר על הסידרה על נוספים פרטים
הסידרה וכין בינה והקשר 1975 ביולי החל עבודה
הסטטיסטי לירחון "במוסף ראה הקודמת

.1976 ,6 מס' לישראל",

ציבוריות עבודות

הגדרות
היישור, עבודות התחלת היא העבודה התחלת
כביש, סלילת של למטרות החציבה או החפירה

ביוב. או מים צינורות הנחת
משרד של שאינן בעבודות העבודה. גמר
קבלת עם נקבע העבודה גמר והשיכון, הכינוי
קבלנית) (בעבודה העבודה מזמין ידי על העבודה

עצמי). (בביצוע הסופית המרירה עם או

ההוצאות חישוב ושיטת הסקר על נוספים פרטים
לירחון ב"מוסף ראה 1978 לשנת המותאמות

.1980 8 מס' 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

והוצאות שכר "שכירים. החודשית הסידרה
מ1968. מתפרסמת בבינוי" עבודה

הכנסת ע"י 1973 בתחילת שופר הסידרה מדגם
הסידרה חדשים; מפעלים והוספת בסיווג שיפורים
לסידרה כהמשך 1971 מינואר מחדש חושבה

(מ1968). הקודמת
הוספת ע"י 1975 בינואר שוב שופר המדגם

חדשים. מפעלים

הגדרות
וקיבל אחר מישהו אצל עבד אשר איש שגיר:
כשהתמורה (שכר) כסף בשוה 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 (כעיקר שכיר ואותו
מספר אצל חודש באותו לעבוד עשוי בענף)
משרוח מספר של למעשה היא המדידה בלנים,
שולם ואשר בחודש אחד יום לפחות מאוישות היו

שכר. בוק
שהשכיר עכודה ימי למעשה: עכודה ימי
שכר. עבורם וקיבל עבודתו במקום למעשה יצע
עבודה שעות כולל למעשה עבודה ימי ספר
ימי כולל לא עבודה. לימי מתורגמות כשהן וספות
אם אפילו וכו') מחלה, חג, (חופשה. עדרות .

עבורם. ילמו
הם השכר נתוני ,1975 ביולי החל עבודה. שכר

חדשה. הגדרה פי
נוספו הכנסה במס הרפורמה הפעלת כעקבות
נסיעות טלפון, רכב, החזקת עבור התשלומים שכר

עובדים. ילדי קצבת תשלמי ממנו והורדו כו'
כל את כולל החדשה ההגדרה לפי העבודה שכר
במס החייבים הניכויים) (לפני ברוטו .תשלומים
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וחלק המסעה רוחב את כולל הכביש רוחכ
רחבות כולל רכב, כלי לתנועת המשמש הכביש

שוליים. כולל אינו והנענים,

מקורות
וגמר התחלה על המדווחות המקומיות הרשויות
ציבוריות: עבודות ביצוע על גם מדווחות בנייה,
ממשלה משרדי והשיכון; הבינוי ומשרד מע"צ
לישראל; הקיימת הקרן היהודית; הסוכנות אחרים;
מים. מפעלי מקורות; חברת בנייה; חברות שלוש
מים, צינורות הנחת דרכים, סלילת של הנתונים
וחשבונות דינים על מבוססים ותיעול, ביוב
הכפילויות. ניסוי תוך השונים מהמקורות שנתקבלו
בתחום שבוצעו העבודות את כוללים הנתונים
הרשויות ידי על הן המדווחות המקומיות, הרשויות
ומשרדי חברות ידי על והן עצמן המקומיות
לרשויות שמחוץ הרשויות בתחום ממשלה.
את הנתונים סיכום כולל המדווחות, המקומיות
ממשלה ומשרדי חברות ידי על שבוצעו העבודות

בלבד.
את גם !967 ביולי החל כולל הנתונים סיכום
כולל לא ירושלים. במזרח שבוצעו העבודות
ושומרון, ביהודה הגולן, ברמת שבוצעו העבודות

סיני. ובצפון עזה ברצועת

גמר והשיכון הבינוי משרד של כעבודות
הקבלן. עם הסופי החשבון גמר עם נקבע העבודה
חלקי ביצוע גם בחשבון מובא הגמר נתוני בסיכום

הנדונה. העבודה כל גמר רק ולא העבודה של
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
או הישן הכביש הריסת הכביש: שיקום

מחדש. וסלילתו ממנו שכבות
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

(ערים, יישוב נקודת בתוך עוכר פנימי:
ועוד). מושבות

הכביש מבנה
הכביש של העליון הציפוי באספלט: ציפוי

מאספלט. הוא
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נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים מיוחדים פרסומים

■'■'" " " " ",.י ^':^ר;■ :

הדייר הגנת חוק פי על מוגנים בבתים וריירים בצלים סקר 485
1973

1976 1978 בישראל הבינוי 620
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BUILDING

Thousand sq. m.

ייעוד לפי הבנייה, שטח  ט"ז/ו. לוח
TABLE XVI/1.  AREA OF BUILDING, BY PURPOSE

בנייה

מ"ר אלפי

משק מבני
חקלאי

Nonresidential
farm buildings

ציבור מבני
Public buildings Industry

עסקים הארחה,
ומשווים
Hotels,

commercial and
office buildings

מגורים
Residential

הכל סך
Total

Former series
Bui ding completed

28
91

257 325Building begun2
143

148 282

קודמתי סדרה
נ ב הגמר י י

19498437492640
1955$2,141,846104104
19602,9851,947109347

בנייה2התחלה
19552,1161,7898995
19602,8351,777224404

New series (whole country)'BuiIdin g completed
358
218
174
191
140
139
168
136
5178
148
156
219
351

424
375
403
547
807
504
619
529
512
645
465
588
549

374
551
476
587
510
288
325
361
501
493
461
528
562

134
233
110
274
298
206
316
190
153
228
277
241
211

3(pxn
בנייה

2,195
2,029
2,915
3,125
3,116
2,381
1,995
2,428
3,134
3,823
4,676
4,954
4,760

(כל חדשה סדרה
גמר

3,485
3,406
4,078
4,724
4,871
3,518
3,423
3,644
4,478
5337
6,035
6,530
6,433

1960
1961
1963
1965
1966
41967
1968
1969
'1970
1971
1972
1973
1974

351
312
458
322
338
220Building
268
177
177
108
176
196
131
148

5 130
136
227
224
425

549
665
674
663
596
630

begun
365
477
456
768
654
561
745
626
552
772
922
790
594

573
609
521
467
486
507

464
506
542
437
288
233
332
463
481
565
679
653
764

215
186
237
238
225
403

259
295
214
330
246
176
219
217
234
363
443
330
324

4,910
5,380
5,220
4,180
3,605
3,380

בנייה
2,077
2,954
3,160
3,089
2,057
1,651
2,396
3,668
4,513
5,102
6,356
5,349
5,340

6,598
7,152
7,110
5,870
5,250
התחלת5,140
3,433
4,409
4,549
4,732
3,421
2,817
3,823
5,122
5,910
6,938
8,627
7,346
7,447

'1974
1975
1976
§1977
§1978
*1979

1960
1961
1963
1965
1966
41967
1968
1969
!1970
1971
1972
1973
1974

425
326
422
390
236
243

594
528
634
640
674
451

775
561
486
431
583
437

328
181
328
249
317
324

5,490
4,700
3,725
3,000
3,550
4,275

7,612
6,296
5,595
4,710
5,360
5,730

'1974
1975
1976
81977
91978
*1979

Data do not include all building in Israel; see
ntroduction. 2 Annual data were compiled as of 1955
nly. 3 Incl. building all over the country; see
ntroduction. 4 As of 1967, the total includes also building
Jewish localities in the Administered Terirtories. 5 As of
970, excl. construction of greenhouses; see
troduction. 6 As of 1974 a new series, including also
stimates of illegal building; see introduction.

ראה בא^; הבנייה כל את כוללים אינס הנתונים 1

בשנת החל רק סוכמו שנתיים נתונים 2 מבוא.
ראה הארץ; ככל הבנייה את כוללת 3 .1955
גם הבנייה הכל סך כולל 1967 בשנת החל 4
המוחוקיס. בשטחים היהודיים ביישובים
ראה חממות; בניית כולל לא ב1970
גם הכוללת חדשה, סידרה ב1974 החל 6

מבוא.
הבנייה

החל 5
מבוא.

מבוא. ראה חוקית; הבלתי הבנייה בעבור אומדן
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וחדרים דירה, גודל לפי דירות,  ט"ז/2. לוח
TABLE XVI/2.  DWELLINGS, BY SIZE, AND ROOMS

בדירה חדרים מספר לפי דירות,
in dwellingDwellings, by number of roomsםחדריRooms

נוספים

הכל הכלסך בדירותסך
לדירות
קיימות

Total1234+TotalIn dwellingsAdditions
to existing
dwellings

קודמת1 Formerסידרה series'
ו7הבנייגמר p 1 e t e di n g c 0Build

195531,6702,12020,7908,22054071,02067,3503,670
196028,7401,12010,07016,3401,21079,64075,3204,320

כהתה ת הל י י guniנ n g b eBuild
195530,5702,12019,3308,72040073,50071,2202,280
196024,810

חדשה2 סידרה
1,0809,66012,8701,20068,71064,0704,640

New series2
mהבנייגמר p 1ete di n g c 0Build

196030,9901,50011,14016,8601,49086,09080,5405,550
196126,36099011,37012,7401,2607232067,2205,100
196339,69089013,89022,9002,010112,010105,9606,050
196538,4207808,55024,8704,220117,690110,9406,750
196637,5805608,53024,3104,180114,110107,8706,240 '196727,9006306,53017,4103,33085,05079,6005,450
196822,6104704,82014,3302,99069,55065,0104,540
196925,6304204,18015,7905,24083,48077,7205,760
197031,3804503,71019,1308,090104,55098,6405,910
197138,7302803,31024,08011,060133,420124,9408,510
197247,3402703,32029,58014,170162,350154,4707,880
197350,8702803,85030,69016,050175,710167,3708,340
197450,3107205,06027,11017,420172,820165,4207,400
'197451,7107405,15027,70018,120177,710170,3107,400
197555,6108205,57030,02019,200187,210180,3706,840
197655,6408906,36029,54018,850186,680180,3906,290
197742,8309405,09020,65016,150146,620141,3405,280
6197835,4801,1003,09015,58015,710125,260121,0104,250
*197930,1706402,03010,98016,520113,500108,8404,660

1960
ח ת ה

26,920
לחב

1,420
ה י י נ

10,67013,2401,590
gun

75,720
i n g b e

69,210
Build
6,510

196141,5801,15017,70020,4402,290113,730107,5506,180
196338,4208009,29024,4203,910115,850108,8606,990
196537,88059010,26022,7504,280113,190107,2305,960
196622,5006504,73014,0703,05071,11064,9006,210 '196718,9803704,20012,0402,37059,56054,3305,230
196824,2604403,40014,7405,6808034074,3406,000
196936,9503803,95022,32010,300124,0301 17,9406,090
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
§197830,7707401,94010,28017,810117,600112,7604,840
*197938,0807402,26011.49023,590147,040141,6405,400

ט"ז/1. ללוח ו הערה ללוח2ראה 3 הערה noteראה 3 to TableXVI/1. 2 Seeto Table1 See note 1

הערה ראה 3 .1/1"
ט''ז/!. ללוח 6 רה

"ן/4 ט ראהללוח 4 4ו. See note 6 to/toTable XVI1See note 4/XVI1.
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ומחוז יוזם לפי הבנייה, שטח  ט"ז/3. לוח

בנייה התחלת

Total הכל סך

1979 81978 §1977

Building completed בנייה גמר

Residential1 למגורים1

1979 SI978 §J977

Total הכל סך

1979 §1978 81977

מ''ר אלפי

ומחוז יוזם

5,730

1.620

4.110

5,360 4,710 3,380 3,605 4,180 5,140 5,250 5,870

571464558384323348499549801

1,0641,1409517468236829869841,060

654507478486359285440601623

1,5211,2891,1341,1218348621,1861,2321,311

1.1759921,2568377417899361,249,033

766678624537413336533601787

1.130 1.030 775 1,125 1.460 1.340 1.665 1.960

211165178164120142192163296

381405308297305196226'224318

1551337413088205888153

32821816325712497147141216

3052212031521277487156163

461343275391249168190214359

4,230 3.680 2.605 2.480 2.720 3.800 3.585 3.910

כולל2'3 סך

ירושלים

הצפון

חיפה

המרכז

אביב תל

הדרום

 ציבורית גניה

דגל2 סך

ירושלים

הצפון

חיפה

המרכז

אביב תל

הדרום

פרטית בנייה

הכל3 סך

360299380220203206307386505ירושלים

683735643449518486760760742הצפון

499374404356271265382513470חיפה

1,1931,0719718647107651,0391,0911,095המרכז

אביב 8707711,0536856147158491,093870תל

305335349146164168343387428הדרום

MT*1 ■.4km LIחוח5ת ושיר*ירן 2חדרים ט'ראהותים. ללוח 4 הע1/1.הערה ראה 3
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TABLEXVI/3.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR AND DISTRICT

Thousand sq. m.

Building begunהשנדבבנייה Underבסוף constructionat endofyear

Residential' הכללמגורים1 TotalResidential1סך Initiatingלמגורים1 sector
an/1Hict 1~1f*t

§1977§1978.197951977§1978.1979§1977§1978.1979

3,0004,275 3,55010,20710,31710,9075,9745,9196,814GRAND TOTAL"

301524 3591,7151,8002,043680716892Jerusalem
675790 6241,6571,5011,6101,2341,0351,143Northern
293498 3629911,0851,230508511724Haifa

7491,090 9072,1032,0462,2231,4271,5001,728Central

660792 8922,2412,4982,2751,2091,3601,363Tel Aviv

266539 .3281,2971,2201,383775690893Southern

4701.265 5553,5102.9753,2552,2651.6952,185Public building

total2

107258 84564562680338302418Jerusalem
134230 124758577587617436470Northern
19135 2332327835713570185Haifa

41175 68477400453339283361Central
22125 5644638134116695146Tel Aviv
91300 122739610694529402534Southern

2,5303,010 2,9956.6977.3427.6523.7094,2244,629Private building
total'

194266 2751,1511,2381,363342414474Jerusalem
541560 5008999241,023617599673Northern
274363 339668807873373441539Haifa
708915 8391,6261,6461,7701,0881,2171,367Central
638667 8361,7952,1171,9341,0431,2651,217Tel Aviv
175239 206558610689246288. 359Southern

1 Includes new dwellings, addition of rooms and services. 2 See note 4 to Table XVI/I. 3 See note ' to Table
XVI/1.
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ומחוז יוזם לפי ושטחן, דירות ט"ז/4. לוח

בנייה Buildingגמר completedבנייה התחלת

ומחוז Dwellingsדירותיוזם
מ"ר) (אלפי הדירות שטח

Aera of dwellings
)thousand sq.m.)

Dwellings דירות

§1977§1978.1979§1977§1978.1979§1977§1978.1979

כולל1'2 42,83035,48030,1703,409סך 3,9573,18330,770 26,73038,080

3,9403,0603,120309ירושלים 3763303,020 2,6604,860

7,9908.8006,850772הצפון 6906356.070 6,8207,460

5,1803,6602,670340חיפה 4612673,370 2,7304,780

10,7607,3306,950787המרכז 1,0538077,250 6,0108,920

אביב 7,4806,0506,040701תל 7957566,710 4,9806,310

6,4204,8203,460390הדרום 5133123.140 2,6705,130

ציבורית 19.57014.8709.6701,108ננייה 14427587.120 5.85014.830

הכל1 סך

2,1001,4201,620119ירושלים 1641421,010 1,1902,960

3,7203,8602,370296הצפון 2841871,430 1,6002,560

13029087,!1,910חיפה 13019330 2301,590

3,5101,6801,280124המרכז 25696850 5201,980

אביב 2,0801,630870125תל 15274740 2901,650

5,1903,3902,160247הדרוס 3871641,550 1,1603,470

פרטית 23.26020.61020.5002.301בנייה 2.5152.42523,650 20.88023.250

הכל2 סך

1,8401,6401,500190ירושלים 2121882,010 1,4701,900

4,2704,9404,480476הצפון 4064484,640 5,2204,900

3,2702,5302,380253חיפה 3312483,040 2,5003,190

7,2505,6505,670663המרכז 7977116,400 5,4906,940

אביב 5,4004,4205,170576תל 6436825,970 4,6904,660

1,2301,4301,300143הדרום 1261481,590 1,5101,660

ט'ז/1. ללוח 6 הערה ראה 2 ט''ז/ו. ללוח 4 הערה ראה 1
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TABLEXVI/4.DWELLINGS AND THEIR AREA, BY INITIATING SECTOR AND DISTRICT

Building begunהשניכבנייה Underבסוף construction at endofyear

Initiating sector
and district

מ''ר) (אלפי הדירות שטח
Area of dwellings
)thousand sq. m.)

Dwellingsדירות
ס"ר) (אלפי הדירות שטח

Area of dwelling
)thousand sq. m.)

§1977§1978.1979919771978$.1979§1977§1978.1979

3,374 2,7484,03660,13055,42063,3305,674 5,7096,527GRAND TOTAL"2

343 2865046,7006.6608,400689 655863Jerusalem

581 60873913,65010,92011,530949 1,1401,053Northern

348 2674735,3405,0507,160487 479693Haifa

861 6811,02613,61013,53015,5001,445 1,3711,664Central

857 61174410,49011,15011,4201,345 1.1891,333Tel Aviv

307 2395088.7207,0408,710631 714827Southern

542 4461.25227.7/019.96025.1201.603 2.1692,097Public building

total'

84 1072583,9103,5004,840301 336417Jerusalem
117 1192247,6105,1805,370389 568426Northern

22 181341,7109102,21061 126176Haifa

66 381754,3403,5104,210266 324345Central

56 221242.0101,1201,90094 163144Tel Aviv

120 862956,5104,6705,980364 491495Southern

2,832 2.3022.78432.42035.46038.2104.071 3,5404.430Private building
total2

259 1792462,7903,1603,560388 319446Jerusalem
464 4895156,0405,7406,160560 572627Northern
326 2493393,6304,1404.950426 353517Haifa

795 6438519,27010.02011,2901,179 1,0471,319Central

801 5896208.48010.0309,520.1,251 J0261,189Tel Aviv

187 1532132,2102,7302,370267 223332Southern

1 See note 4 to Table XV1/I. 2 See note6to Table XVI/I.
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ומחוז ייעוד לפי למגורים, שלא הבנייה שטח  ט"ז/5. לוח
TABLEXVI/5.NONRESIDENTIAL BUILDING AREA, BY PURPOSE AND DISTRICT

Thousand sq. m. מ"י אלפי

השנהבבני בסוף ה
בנייה בניגמר Underיההתחלת construction at end

Building completedunBuilding begof year
חרד Districtמ

§197751978♦1979§197711978♦197981977§1978♦1979

כולל2'1 1,760סך 1,645 1,6901,7101,8101,4554,2334,3984,093GRAND TOTAL12

עסקים הארחה, ,commercialHotelsבתי
officeומשרדים buildingsand

הכל 403סך 225 2382493173241.0881.180I, 101Total
76ירושלים 20 142334103244258285Jerusalem
26הצפון 24 554130628995131Northern
49חיפה 19 35285524118154129Haifa
48המרכז 46 3631491911211586Central

אביב 171תל 87 698110068439452349Tel Aviv
31הדרום 27 2744474482102115Southern

Industryתעשייה
הכל 507סך 486 4674315834379521.049979Total

44ירושלים 32 32293145208207208Jerusalem
82הצפון 100 69606959905936Northern
74חיפה 61 685194587510892Haifa .

69המרכז 133 11912311774227211216Central
אביב 126תל 50 9786130109187267250Tel Aviv

100הדרוס 82 706410574150173147Southern

ציבור uildingPublic(מבני 1

הכל 630סך 596 6636406744511.9252,0031,824Total
86ירושלים 58 11899120125553615654Jerusalem
102הצפון 95 10410413279192229206Northern
64חיפה 53 47528337262292265Haifa

84המרכז 141 12414410363239201180Central
אביב 168תל 114 17110912762406419313Tel Aviv
112הדרום 118 911149775248227190Southern

חקלאי3 משק armNonresidentalמבני
buildings1

הכל 220סך 338 322390236243268166189Total
4ירושלים 31 2347543044Jerusalem
59הצפון 98 9010612970528394Northern
6חיפה 15 181676282020Haifa
71המרכז 135 1211395665981913Central

אביב 2תל  1_2Tel Aviv
45הדרומ 38 41452455422838Southern

/I See note 4 to Table XVI1.
2 See note 6 to Table XVI/I.
3 Excl. greenhouses  see introduction

ט"ז/ו. ללוח 4 הערה ראה 1

ט"ז/ו. ללוח 6 הערה ראה 2
מבוא. ראה  חממות כולל לא 3
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יוזם לפי וחדרים ויוזם, גודל לפי דירות,  ט"ז/6. לוח
TABLE XVI/6. DWELLINGS, BY SIZE AND INITIATING SECTOR, AND ROOMS, BY

INITIATING SECTOR

בנייה בנייהגמר התחלת
Building completedBuilding begunInitiating sector.

וחדרים דירות dwellingsיוזם. and rooms
§1977S1978.1979§1977§1978♦1979

כולל1'2 סך  42,83035,48030,17026,73038,080דירות 30,770DWELLINGS
TOTAL1'2

דירה Sizeofגודל dwelling
אחד 9401,100640880740חדו 7401 room
חדרים 25,0903,0902,0302,4002,260 1,9402 rooms
חדרים 320,65015,58010.9809,59011,490 10,2803 rooms
חדרים 413,45012,67012,69010,49017,670 13,1604 rooms

חדרים 5 +2,7003,0403,8303,3705,920 4,6505 + rooms

י גיבוריה 9.57014.8709.6705,85014,830/בנייה 7.120Public building1
אחד 670650270300290חדו 4101 room
חדרים 22,9501,510810670830 6402 rooms
חדרים 310,9708,2804,8102,7905,840 3,5203 rooms
חדרים 44,7704,1203,4701,8206,980 2,2304 rooms

חדרים 5+210310310270890 3205+rooms

פרטית2 23.26020.61020.50020,88023,250בנייה 23,650Private building2
אחד 270450370580450חדר 3301 room
חדרים 22,1401,5801,2201,7301,430 1,3002 rooms
חדרים 39,6807,3006,1706,8005,650 6,7603 rooms
תדרים 48,6808,5509,2208,67010,690 10,9304 rooms

חדרים 5+2,4902,7303,5203,1005,030 4,3305+ rooms

לדירה חדרים 3.33.43.63.53.7ממוצע 3.7Average roomsper
dwelling

ציבורית 3.03.13.33.23.5בנייה 3.2Public building
פרטית 3.53.63.83.63.9בנייה 3.8Private building

(מ''ר) לירידה ממוצע 92.496.1105.5102.8106.0שטח 109.7Average area
per dwelling (sq.m.)

ציבורית 73.774.578.476.284.4בנייה 76.1Public building
פרטית 108.1111.6118.3110.2119.7בנייה 119.7Private building

כולל 146,620125,260113,50098,820147,040חדריםסך 117,600ROOMS GRAND
TOTAL

הכל 141.340121.010108,84094,500141,640בדיווחסך 112.760In dwellings total
ציבורית 59,63046,56031,77018,65051,880בנייה 22,820Public building
פרטית 81,71074,45077,07075,85089,760בנייה 89,940Private building

הכל נוסםיםסו 5.2804.2504.6604,3205.400חדריס 4,840Additional rooms
total

ציבורית3 7809008201,000650כנייה 790Public building1
פרטית 4,5003,3503,8403,3204,750בנייה 4,050Private building

/1 See note4to Table XVI/I. 2 See note6totable XVI1. ללוח הערה6 ראה 2 ט"ז/ו. ללוח הערה4 ראה ו

3 By Amidar for large families and by the Jewish Agency and הנל ילדים, מרובות למשפחות עמידר "י ע 3 .l/ro
Ministry of Construction and Housing in qibbuzim and בהתיישבות. והשיכון הבינוי ומשרד היהודית הסוכנות ידי
Moshavim.
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הבנייה1 וסוג מחוז הדירה, שטח לפי הציבורית, בבנייה דירות  .7 ט"ז לוח

הכל סך
Total

(מ''ר) הדירה m.)ofשטת dwelling (sq.Area

מחוז
Upto60 61707180819091100עד

101
ויותר
101
and
more

הכל 91977סך
1978$
1979

מספר

19,570
14,870
9,670

מוח ים

3,140
1,720
M0

לטיס
ג

2,530
1,770
1,180

נ ב מר
8,330
6,930
4,180

er s
ה י י

3,570
2,940
1,490

ut e numb

1,620
1,130
1,230

Abso 1

380
380
710

91977ירושלים
91978
1979

2,100
1,420
1,620

480
140
80

250
240
70

570
420
580

330
230
200

200
200
380

270
190
310

psxn91977
91978
1979

3.720
3,860
2,370

240
300
110

640
680
290

1,510
1.580
1,050

1.030
920
600

270
250
250

30
130
70

91977תיפה
91978
1979

1,910
1,130
290

560
40
80

240
160
30

740
440
20

280
240
90

90
250
5020

91977המרכז
91978
1979

3,510
1,680
1.280

650
180
130

210
100
30

2,040
1,080
880

410
190
120

200
120
120

10

אביב 91977חל
91978
1979

2,080
1.630
870

310
170
100

250
70
40

1.030
950
310

380
290
100

100
140
80

10
10

240

91977הדרום
91978
1979

5,190
3,390
2,160

760
620
170

710
240
160

1.960
1,540
1.080

940
820
330

750
130
350

70
40
70

הכל 91977סך
91978
1979

5,850
7,120
14,830

640
790
910

ו
1,150
430

1,020

ת ל ח ת
2,170
3,200
4,390

בניי
1,030
1,640
2,380

ה
520
620

3,840

340
440

2,290

91977ירושלים
91978
1979

1,190
1,010
2.960

80
90
50

130
70
180

280
420
870

160
170
740

280
80
590

260
180
530

91977הצפון
91978
1979

1,600
1,430
2,560

90
80
140

510
60
200

470
490
420

440
570
580

30
50
550

60
180
670

91977חיפה
91978
1979

230
330

1,590

10
130
50

130
10
90

50
140
610

40
10

210
40
400230

91977המרכז
91978
1979

520
850

1.980

120
40
60

40
10
80

310
570
620

30
140
120

20
80
780

10
320

אכיב 91977תל
91978
1979

290
740

1,650

10
140
380

20
60
60

180
290
410

40
110
250

20
100
350

20
40
200

91977הדרום
91978
1979

1,160
1,550
3,470

190
170
90

200
50
110

380
720

1.310

240
380
450

150
200

1,170
30
340

כפריים. באזורים רובן מהדירות. אחוז כ9ו  הכנייה והתחלות מהדירות אחת ג16 כולל אינו הבנייה גמר
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TABLEXVI/7.DWELLINGS IN PUBLIC BUILDING, BY AREA, DISTRICT AND TYPE

OF BUILDING1

הבנייה Typeסוג of building

הכל רגילה0ך
Regular

Industrializedמתועשת
District

Toulהכל סך
Total

טרומית
Prefabircated

אד/דת
Other

אחוזים

100.0
100.0
100.0

pleted
69.7
67.8
61.4

n g com
30.3
32.2
38.6

Build
13.8
17.7
28.2

Percentages

16.5
14.5
10.4

§1977
§1978
1979

TOTAL

100.0
100.0
100.0

90.1
96.8
89.0

9.9
3.2
11.0

2.6

11.0

7.3
3.2

S1977
§1978
1979

Jerusalem

100.0
100.0
100.0

81.6
77.2
68.5

18.4
22.8
31.5

17.5
13.4
18.5

0.9
9.4
13.0

§1977
§1978
1979

Northern

100.0
100.0
100.0

87.8
61.6
67.4

12.2
38.4
32.65.6

12.2
38.4
27.0

§1977
§1978
1979

Haifa

100.0
100.0
100.0

70.7
63.2
41.8

29.3
36.8
58.2

12.9
26.5
31.8

16.4
10.3
26.4

§1977
§1978
1979

Central

100.0
100.0
100.0

58.9
73.2
81.6

41.1
26.8
18.4

14.8
19.1
14.3

26.3
7.7
4.1

§1977
§1978
1979

Tel Aviv

100.0
100.0
100.0

49.3
46.5
34.3

50.7
53.5
65.7

21.8
30.9
60.3

28.9
22.6
5.4

§1977
§1978
1979

Southern

100.0
100.0
100.0

egu n
68.3
50.4
71.8

B u 1 1di n g b
28.9 31.7
34.2 49.6
19.9 28.2

2.8
15.4
8.3

§1977
§1978
1979

TOTAL

100.0
100.0
100.0

94.9
77.8
80.6

5.1
22.2
19.4

5.1
18.2
8.9

4.0
10.5

§1977
§1978
1979

Jerusalem

100.0
100.0
100.0

65.2
87.0
82.2

34.8
13.0
17.8

34.8
9.6
16.9

3.4
0.9

§1977
§1978
1979

Northern

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
94.55.5jJ

§1977
§1978
1979

Haifa

100.0
100.0
100.0

46.4
27.9
70.9

53.6
72.1
29.1

52.4
48.5
17.5

1.2
23.6
11.6

§1977
§1978
1979

Central

100.0
100.0
100.0

90.6
9.2
71.6

9.4
90.8
28.4

78.5
19.3

9.4
12.3
9.1

§1977
§1978
1979

Tel Aviv

100.0
100.0
100.0

26.3
20.4
46.8

73.7
79.6
53.2

63.2
43.8
39.8

10.5
35.8
13.4

§1977
§1978
1979

Southern

Building completed does not include about 1696 of dwellings and building* **gun  about /9m■ mostly in rural ieras.
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למגורים בבניינים לדירה ממוצע בנייה משך  ט"ז/8. לוח
נסתיימה1 שבנייתם

גודל קבוצת
במ"ר) הבניין (שטח

הכל גיבוריו;בנייהTotalסך

בניינים
Buildings

שטח
הבניינים

מ"ר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq. m.)

רירות
Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months)2בניינים

Buildings

שטח
הבניינים

מ'ר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq. m.)

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

19733,6823,80041,74615.4 17.81,0161,382

19743,5563,79441,53618.2 21.31,1351,466

19753,6203.94243,70619.7 22.41,0501,676

19763,1503,71942,05920.2 23.19981,718

19772,6912.93032,16120.7 24.87081,247

הכל סך  §19782,5902,33323,98520.8 25.6592847

1  1493033435420.0 21.59610

15029956812982718.3 18.8154

3004993921511,24518.9 19.83313

5006992601551,46719.4 20.65231

7009992742312,36918.5 19.93834

1,0001.4993574344,72523.0 24.1151181

1,5001.9991362352,45722.9 24.15085

2,0002.4991142582,98927.2 28.761141

2,5002,999701902,07227.4 27.844119

3,0004,999863213,25028.7 29.538139

5,000+301952,23034.0 34.71490

הכל סך  * 19792,4182,13219,86419.2 24.6333570

1  1491672023918.6 20.2162

15029959813886116.6 15.951

3004994641771,26115.7 15.53412

5006992191311,11518.4 19.62415

7009992702272,14217.9 18.72824

1,0001,4992743373,25521.5 23.16681

1,5001,9991452512.32522.4 24.02340

2,0002,4991072402,63630.7 32.459.134

2,5002,999721952,09526.9 27.838103

3,0004,999893253,24928.2 28.837137

5,000+139168628.6 30.3321

החדשי הבניינים שטח כל מסך אחוז כ70 מכסיס הנתונים כפויים; ביישובים רובם  למגורים מהבניינים חלק כולל אינו
אחוז). כ80 הציבורית (בבנייה .psn בכל שנבנו למגורים

מבוא. ראה לבניין; הממוצע הבנייה ממשך שונה לדירה הממוצע הבנייה משך 2
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TABLE XVI/8.  AVERAGE BUILDING DURATION PER DWELLING IN COMPLETED
RESIDENTIAL BUILDINGS1

mildingPublic tפרטיתבנייהbuildingPrivate

Size group
;area of building in sq.m.( דירוח

Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months)2בניינים

Buildings

שטח
הבניינים
מ"ר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

דיווח
Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months)'

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

18,73219.518.02.6662.41823.01416.51451973

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

16,67628.428.31,9831,68315,48520.918.01977

11,07531.931.21,9981,48612,91020.217.7§1978 TOTAL
13926.723.92072421518.118.21  149

5247.147.455312577516.917.51 50299
18143.443.43591381,06415.816.7300499
38834.334.12081241,07915.715.7500699
49734.433.32361971,87216.116.1700999

2,37630.029.92062532,34918.018.01,0001,499
1.11829.428.9861501,33919.719.51.5001,999
1.92733.133.3531171,06220.720.32,0002,499
1,38630.130.0267168622.922.92,5002,999
1,74232.032.0481821,50826.626.13,0004,999
1,26934.535.21610596135.032.95,000+

7,19234.232.82,0851,56212,67219.217.0*I979 TOTAL
3726.430.11511820219.014.41149
2925.735.459313783215.616.41 50299
13920.819.94301651,12214.815.4300499
19436.635.919511692116.016.3500699
31232.932.92422031,83016.316.2700999

1,09332.432.42082562,16218.418.11,0001,499
51735.435.41222111,80820.720.01,5001,999

1,70638.939.04810693020.520.42,0002,499
1,29032.232.5349280520.820.72,5002,999
1,66832.832.9521881,58124.724.93,0004,999
20736.937.0107047927.426.15,000+

1 Excl. part of the residential buildings  most in rural localities: data cover about 70 percent of the total area of new
residential buildings built all over Israel (in public building about 80 percent).
2 Average building duration per dwelling differs from average duration per building: see introduction.
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בבניין1 קומות מספר לפי מ"ח, (אלפי ושטחם מגורים בנייני  ט"ז/9. לוח

בבניין קומות
הכל Totalסך

123יוזם

שטחבנייניםשטחבנייניםשטחבנייניםשטחבניינים BuildingsAreaBuildingsAreaBuildingsAreaBuildingsArea

נמספרים ל ח ו םמ י

הכל סך
ר מ בנייהג

19763,1733,753737177487203428381 §19772,7592,962682165552255404368 819782,5962,347797199646299314293 *19792,4222,140683188788385264256 ציבורית בנייה
19769971,715751644362830 §19777081,246631432233845 §19785938491011328122227 *1979335572331136222032

פרטית בנייה
19762,1762,038662161443167400351 619772,0511,716619151520232366323 §19782,0031,498696186618287292266 *19792,0871,568650177752363244224

הכל סך
ו הבנייהזחלתה

19762,6702,361828197618279399390 §19772,2911,755847214671327255236 §19782,4711,240748187740360267236 *19793,1912,9791,035218738312324284 ציבורית בנייה
1976408654491429112348

79ר1977227286671018§
1978$251353381328111117
*19799271,1322473963198480

פרטית בנייה
19762,2621,707779183589268376342 §19772,0641,469780204653320248227 §19782,2201,887710174712349256219 *19792,2641,847788179675293240204

אחוזים
בנייהגמר

1976100.0100.023.24.715.35.413.510.2 §1977100.0100.024.75.620.08.614.712.4 §1978100.0100.030.78.524.912.712.012.5 *1979100.0100.028.28.732.518.010.912.0
תה ל n rבנייה

1976100.0100.031.08.423.111.814.916.5 §1977100.0100.037.012.229.318.6II. 113.5 §1978100.0100.030.38.430.016.110.810.5 *1979100.0100.032.47.323.110.510.29.2

ט ללוח י הערה ראה 1.8/r
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TABLE XVI/9. RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR AREA (thousand sq.m.) BY

NUMBER OF STOREYS IN BUILDING1

n buildingStoreys iממוצע שטח
לבניץ

4S78 (מיי)+
AverageInitiating sector

areaשטחבנייניםשטחבנייניםnDVבניינים per
BuildingsAreaBuildingsAreaBuildingsAreabuilding

(sq.m.)

r sAbsolute n u m b e
completedi 1din gBu

TOTAL
646623 9191,200873 2521,1831976
466491 645954575 1641,074§1977
376355 479681396 1089041978$
263328 363649299 96884.1979

Public building
271414 425726482 1651,7201976
169296 275565324 1 101,760SI977
178198 227349221 661,432§1978
57135 95259153 541,707.1979

Pirvate building
375209 494474391 879371976
297195 370389251 54837§1977
198157 252332175 4274851978
206193 268390146 42751.1979

g begunBuiIdi r
TOTAL

389322 501611383 1 148841976
255212 341453184 51766§1977
294327 381677399 95907§1978
545380 713797655 169934.1979

Public building
120126 169220192 611,6031976
6558 9512936 121,260§1977
5296 7216971 261,406§1978

251180 343318333 1021,221.1979
Private building

269196 332391191 537551976
190154 246324148 39712SI977
242231 309508328 69850§1978
294200 370479322 67816.1979

Percentages
completedi 1din gBu

20.419.6 24.532.023.2 8.0X1976
16.917.8 21.832.219.4 5.9X§1977
14.513.7 20.429.016.9 4.2X§1978
10.913.5 17.030.314.0 4.0X.1979

Building begun
14.612.2 21.225.916.2 4.3X1976
11.19.3 19.425.810.5 2.2X§1977
11.913.2 17.030.217.8 3.8X§1978
17.111.9 23.926.822.0 5.3X.1979

/I See note1 to Table XVI8.
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נמכרו ושלא שנמכרו דירות חדשות, דירות של היצע  ט"ז/10. לוח
הפרטית1 בבנייה

TABLE XVI/10.  SUPPLY OF NEW DWELLINGS, SOLD AND UNSOLD, IN PRIVATE

BUILDING1

§X XII 1978X XII 1979

דירה וגודל בנייה Stageלאנמכרוהיצעלאנמכרוהיצעשלב of construction and size of
dwellingנמכרו2נמכרו2

SupplySoldUnsold2SupplySoldUnsold2

DAbsoluteמוחלטמספרינ numbers
כולל 6,9712,3804,5912,853סך 9,6356,782GRAND TOTAL

גמורות 1368254224דירות 359135Dwellings completed
הכל סך גמר לפי 740382358708דירות 1.683975Dwellings before completion total

דירה Sizeofdwellingגודל
חדרים 1  2363332 8612 rooms

חדרים 3208103105142 3692273 rooms
חדרים 4+496276220564 1,3067424+ rooms

 שלד עד בשלב 6.0951,9164.1791.921דירות 7.5935,1572Dwellings under construction
הכל throughסך framework total
דירה Sizeofגודל dwelling

חדרים 1  23582712 311912 rooms
חדרים 31,4344281,006435 1,3609253 rooms

חדרים 4+4,6261,4803,1461,474 6,2024,7284+ rooms

Percentagesאחוזים
כולל 100.0100.0100.0100.0סך 100.0100.0GRAND TOTAL

גמורות 2.03.41.27.9דירות 3.72.0Dwellings completed
הכל גמרסך לפני 10.616.17.824.8דירות 17.514.4Dwellings before completion total

דירה Sizeגודל of dwelling
חדרים 1  20.50.20.70.1 0.10.212 rooms

חדרים 33.04.32.35.0 3.83.33 rooms
חדרים 4 +7.111.64.819.7 13.610.944 rooms

 שלד עד בשלב 87.480.591.067.3דירות 78.883.6Dwellings under construction
הכל throughסך framework  total
דירה Sizeגודל of dwelling

חדרים 1  20.50.30.60.4 0.30.312 rooms
חדרים 320.618.021.915.2 14.113.63 rooms

חדרים 4+66.362.268.551.7 64.469.74+ rooms

I In 21 large towns: see introduction.
2 At end of period.

מבוא. ראה גדולות; ערים 21 ב 1

התקופה. .בסוף 2
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ייעוד לפי בבינוי, גולמית מקומית השקעה  ט"ז/וו. לוח
TABLE XVI/11.  GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN CONSTRUCTION, BY

PURPOSE

IL. million "י ל מיליוני

1976§1977§19781979

Atשוטפיםבמחירים current prices

כולל1 15,62217,74829,88961,054GRANDסך TOTAL1

למגורים 9.3079.72116.81038.400Inבבנייה residential building

למגורים שלא 6.3158.02713.07922,654Inבבנייה nonresidential building and

 ציבוריות publicובעבודות works total

הכל סך

244249333592Hotelsהארחה

ומשרדים 2313605981,083Businessעסקים and offices

ומלאכה 8281,1251,7332,945Industryתעשייה and crafts

ומים חשמל 5346221,2122,515Electricityמפעלי and water

enterprises

ותקשורת 1,1401,3512,4484,758Transportתחבורה and

communication

ציבור 2,8993,9176,1669,831Publicמבני buildings

439403589930Agriculture2חקלאות2

1975Atבמחירי 1975 prices

כוללי 12,61410,71110,58410,836GRANDסך TOTAL'

למגורים 7.6365.0/155.8796.555Inכבנייה residential building

למגורים שלא 4,9784.6954.7054.281Inבבנייה nonresidential building and

 ציבוריות publicובעבודות works total
הכל סך

192151130120Hotelsהארחה

ומשרדים 182217229223Businessעסקים and ofifces

ומלאכה 665686671612Industryתעשייה and crafts

ומים חשמל 427377475508Electricityמפעלי and water

enterprises

ותקשורת 893765800774Transportתחבורה and

communication

ציבור 2,2742,2392,1771,854Publicמבני buildings

345260223190Agriculture2חקלאות2

Incl. building in the Jewish localities in the Administered
Territories and anestimate for illegal building see introduction.
2 Excl. fruit plantations, forestry and greenhouse.

המוחזקים בשטחים היהודיים ביישובים הבנייה כולל 1

מבוא. ראה  חוקית בלתי בנייה עבור ואומדן
וחממות. ייעור מטעים. כולל לא 2
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ויוזם מחוז לפי מגורים, בבתי גולמית מקומית השקעה  ט"ז/2ו. לוח
TABLEXVI/12.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN RESIDENTIAL

BUILDINGS, BY DISTRICT AND INITIATING SECTOR

1L. million ל"י מיליוני

ויוזם 19781979District§1977§1976מחוז and initiating sector

שוט5יםבמחי Atרים current prices
כולל1'2 9,3079,72116,81038,400GRANDסך TOTAL11'
1,0511,1081,8074,917Jerusalemירושלים
1,7671,8533,3766,940Notrhernהצפק
1,0561,0821,9044,719Haifaחיפה
2,1522,2873,8289,145Centralהמרכז

אביב 1,8512,2643,9717,406Telוול Aviv
1,2379251,5074,663Southernהדרום

הבל סך ציבורית1 3.1532,1472,6217,108Publicבנייה building'  fatal
3813164681,475Jerusalemירושלים
7176386391,307Northernהצפק
220108112651Haifaחיפה
485195281696Centralהמרכז

אביב 283190187522Telתל Aviv
8744985171,847Southernהדרום

הכל פרטית2סך 6.1547,57414,18931,292Privateבנייה building2 total
6707921,3393,442Jerusalemירושלים
1,0501,2152,7375.633Northernהצפק
8369741,7924,068Haifaחיפה

1,6672,0923,5478,449Centralהמרכז
אביב 1,5682,0743,7846,884Telתל Aviv
3634279902,816Southernהדרום

1975 ircesAt{במחירי 1975 1

כולל1'2 555GRAND,<7,6366,0165,879סך TOTAL"2
864690644832Jerusalemירושלים
1,4581,1601,1871,171Northernהצפק
857662654796Haifaחיפה
1,7491,3971,3191,540Centralהמרכז

אביב 1,4951,3821,3601,248Telתל Aviv
1,046590545790Southernהדרום

הכל ציבורית'סך 2.7.571,4281,0601,287Publicגנייה building' total
330210189252Jerusalemירושלים
621424258223Northernהצפק
1917245111Haifaחיפה
420130114119Centralהמרכז

אביב 2451267589Telתל Aviv
757331209315Southernהדרום

הכל סך פרטית2 4.9054,5884,1195,268Privateבנייה building1 total
534480455580Jerusalemירושלים
837736929948Northernהצפק
666590609685Haifaחיפה
1,3291,2671,2051,421Centralהמרכז

אביב 1,2501,2561,2851,159Telתל Aviv
289259336475Southernהדרום

/Seenote4toTable XVI1.
Incl. an estimate for illegal building.

.1/ro ללוח 4 הערה ראה 1

חוקית. כלתי בנייה בעבור אומרן כולל j
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למגורים בבניינים למ"ר הבונים של הממוצעת ההוצאה ט"ז/3ו. לוח
ההוצאה והרכב בבניין קומות מחוז, ל*י הפרטית1, בבנייה נגמרה שבנייתם

TABLEXVI/13.AVERAGE COSTS OF BUILDERS PER SQ.M. OF COMPLETED
RESIDENTIAL BUILDINGS IN PRIVATE BUILDING', BY DISTRICT, STOREYS IN

BUILDING AND TYPE OF COST

197619771978

2 IL2.ל",
הכל TOTALסך
1,9122,3863,411Districtמחוז

2.6052,6954,423Jerusalemירושלים
1,7922,3423,348Northernהצפח
2,0632,7223,916Haifaחיפה
1,7052,1053.275Centralהמרכז

אביב 1,9762,3933,101Telתל Aviv
1.9793,0643,985Southernהדרום

בבניין Storeysקומות in building
2,0752,4673,4531ו

2  41.6862,2863,475
5 +2,1512,5183,2915+

1אחוזים gesPercent
הכל 100.0100.0TOTALסך

הכל ישירותסך 91.590.3Directהויצאות costs total
29.131.6Mateiralsחומרים

עבודה 20.015.8Wagesשכר
משנה 32.034.1Subקבלני contractors

10.48.8Otherאחרות
עקיפות 8.59.7Indirectהוצאות costs

לעומת השינוי קודמתאחת Percentשנה change on previous year
הבונים של הממוצעת 34.924.843.0Averageההוצאה costs of builders per sq.m.
למגורים פרטית בבנייה inלמ"ר pirvate residential building

בבנייה תשומה מחירי 26.430.957.3Priceמדד index of input in residential
buildingלמגורים

I In urban localities only; excl. land value; see introduction.
2 Prices are adjusted for the respective year see introduction.

ראה הקרקע; ערך כולל לא בלבד: עירוניים ביישוביס 1

ראה שנה לאותה מותאמים הסחירים 2 מבוא.
מבוא.

בבינוי עבודה והוצאות שכר תעסוקה,  ט"ז/4ו. לוח
TABLEXVI/I4.EMPLOYMENT, WAGES AND LABOUR EXPENSES IN CONSTRUCTION
Monthly averages. unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא חודשי. ממוצע

מוחלטים Indicesמספרים מדדים
Absolute numbers968=100.0

/rr/r
Unit1977SI 97819791977§19781979

 שכיר 1,00067.764.970.0121.6116.6125.7EMPLOYEESמשרות POSTS
הכל TOTALסך
16.916.419.4182.3176.3208.8Monthlyחודשיים
50.848.550.6110.4105.5109.7Daily"יומיים

של למעשה עבודה 921873926109.3103.6110.0Actual"ימי man days worked
יומייס ofש5ירים daily employees  לחודש עבודה 'ישכר ל 222.3326.6671.1716.01,051.62,161.4MONTHLYמיליוזני

הכל סך
לשכיר ממוצע

IL.millionSALARIESTOTAL
XXX568.4869.01,595.3Average per employee

לשכיר לחודש .11ממוצע 5,1857.92514,189487.1744.41,332.8Monthlyלי, average per
monthly employee

Daily average per
חודשי

יוסי לשכיר ליוס 149228428621.3951.21,768.8ממוצע
daily employee

עבודה ליהוצאות 309.4455.6934.2780.11,148.62,355.1MONTHLYמילית', LABOUR
הכל סך .ILלחודש millionEXPENSESTOTAL

לשכיר XXX625.9956.31,760.4Averageממוצע per employee
לשכיר לחודש IL.'^6,72910,48918,953538.8839.91,517.6Monthlyממוצע average per

monthly employee
Daily average per daily

חודשי
יוסי לשכיר ליוס 214324606677.81,026.91,919.9ממוצע

employee
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public works ציבוריות עבודות

ותיעול ביוב מימ, צינורות הנחת והרחבתם, כבישים סלילת ט"ז/15. לוח
TABLE XVI/15.CONSTRUCTION AND WIDENING OF ROADS, INSTALLATION OF

WATER AND DRAINAGE PIPES AND CANALIZATION

כבישים צינורותכבישים1הרחבתסלילת
Construction of roadsof roads'Wideningותיעול ביוב

(ק"מ)צינורות
(ק"מ)'nuuשטח Drainageמים

מ"ר<אורןץק"מ) מ"ר<אורןץק"מ)(אלפי Water(אלפי pipespipes and
LengthAreaLengthArea(km.)canalization
(km.)(thousand(km.)(thousand(km.)

sq.m.)sq.m.)

ion2Comגמר2 p 1e t

קודמת Formerסידרה series
1956240.51,629.1157.71956
1960 . . 405.0646.5214.91960
196133.2 . . 484.2729.7166.91961
1963104.3 . . 388.4766.3253.21963

חדשה Newסידרה series
1963108.8 . . 407.6793.01963
1965187.0 2.537.5 489.2986.5602.3228.51965
1966,817.9 307.1222.11,255.1664.3206.21966
1967,112.8 182.1287.71,401.6483.0134.11967
1968,548.1 256.3260.71,560.8673.2161.41968
1969,644.4 321.6151.7813.9626.3122.81969
1970,486.9 257.690.8532.6637.7133.51970
1971,440.6 247.2156.9947.6490.3148.41971
1972,265.9 215.6166.4946.7712.7177.41972
1973,388.7 231.6116.9785.1687.5203.21973
1974,243.1 207.9112.2727.7797.5173.31974
1975,498.6 254.480.4376.8640.0177.41975
1976,954.1 333.073.1322.2760.7180.21976
1977,211.4 218.4158.7700.6585.9119.81977

§1978,751.1 240.793.2487.5612.4116.9§1978
.1979,867.8 249.5112.6592.1556.380.3.1979

gBeginniהתחלה n
1956231.41,825.7153.51956
1957459.11,551.8289.51957
1959397.6919.5220.61959
1960501.4843.8220.71960
196148.3 . . 482.6950.9263.21961
196379.3 . . 562.0904.4250.41963
1965185.2 2,855.8 480.2953.0707.1239.21965
1966,738.3 324.6183.6,044.5672.2163.71966
19671,693.1 259.5317.0,660.5584.4137.51967
19681,992.8 268.9228.8,328.4616.7170.41968
19691,747.3 302.3197.1,083.9802.0162.61969
19701,937.0 318.494.8604.9591.1163.61970
19711,974.4 302.2173.9,173.7600.5206.51971
19721,906.7 253.5230.7,326.6806.7213.41972
19731,870.8 285.8156.5,072.1787.3225.81973
19741,456.4 246.5129.1712.2700.6175.61974
19751,396.2 266.470.1315.6815.3185.71975
197691.7 2,013.1 316.1451.8649.8117.01976
197797.7 1,917.3 301.1412.4643.7124.91977

§197893.5 2,064.1 276.2531.0673.4121.4§1978
.1979107.3 1,122.8 142.5541.1566.548.5.1979

1 Inch repair. 2 Data on completion of road construction
and water pipe installation in the former series did not include
partial completion of some works, e.g., completion of a road
segment or a water pipeline, which are included in the new series.

והנחת דרכים סלילת גמר נתוני 2 שיקום. כולל 1

של חלקי ביצוע קודמת בסידרה כוללים אינם מים צינורות
בסידרה הכלולים צינור) או דרך קטע סיום (כגון עבודות

החדשה.
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ורוחב ציפוי , סוג מחוז, לפי כבישים, סלילת  ט"ז/6ו. לוח
TABLE XVI/16.  CONSTRUCTION OF ROADS, BY DISTRICT, TYPE, COATING AND

WIDTH

Roads begun סלילה התחלת

1979 §1978 1977 1976

Roads completed סלילה גמר

1979 §1978 1977 1976

"אורך ק )י ■מ )h ( k mLeng t

הכל 333.0218.4240.7249.5316.1301.1276.2142.5TOTALסך

ז ו ו! Districtמ
55.239.036.735.329.648.861.442.0Jerusalemירושלים

62.471.369.040.493.385.662.329.7Northernהצפון
37.719.718.326.350.417920.910.3Haifaחיפה

32.231.241.649.722.746.526.222.3Centralהמרכז

אביב 42.618.922.19.815.221.219.98.0Telתל Aviv

102.938.353.088.0104.981.185.530.2Southernהדרום

ג ו ס
Type

14.517.535.568.232.741.362.35.2Mainראשית

2.429.615.739.533.818.916.716.3Regionalאזורית

66.947.516.520.544.060.055.723.1Accessגישה

249.2123.8173.0121.3205.6180.9141.597.9Innerפנימית

Coatingציפוי
אספלט 3.31.431.67.13.550.537.425.4Withoutבלי asphalt

אספלט 329.7217.0209.1242.4312.6250.6238.8117.1Withעם asphalt

(מטרים) Widthרוחב (meters)
2.9 94.440.236.335.349.440.843.513.6Uptoעד 2.9

נ 4.949.636.07.911.851.440.713.34.734.9

5  5.98.733.817.14.216.428.413.17.255.9
6  6.958.153.371.249.786.164.987.856.466.9

7  7.960.826.736.771.767.153.643.426.779.9

ומעלה 1060.428.471.576.845.772.775.133.910 and over

ר(אלפשטח " מ .sq.m)י )usan d(th oArea
הכל 1,954.11,211.41,751.11,867.82,013.11,917.32,064.11,122.8TOTALסך

Districtמחוז

281.5257.7330.1211.1222.8247.0371.4379.7Jerusalemירושלים
299.6318.2354.5171.3433.0460.6405.7203.5Northernהצפון
268.1146.5144.4176.7358.199.1119.463.5Haifaחיפה

199.0171.1362.3390.3122.4221.1297.9144.2Centralהמרכז
אביב 317.8134.2145.858.799.2156.5139.258.3Telתל Aviv

588.1183.7414.0859.7777.6733.0730.5273.6Southernהדרוס

Coatingציפוי
אספלט 22.07.1178.755.527.8326.1233.8179.5Withoutבלי asphalt

אספלט 1,932.11,204.31.572.41.812.31.985.31.591.21.830.3943.3Withעם asphalt
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הכביש וסוג מחוז לפי ושיקומם, כבישים הרחבתי  ט"ז/7ו. לוח
TABLEXVI/17.WIDENING1 AND REPAIR OF ROADS, BY DISTRICT AND TYPE OF

ROAD

סלילה Roadsגמר completednVnnnRoads begun סלילה

19761977§1978197919761977§19781979

מאודך " ק )h(km. )Leng t

הכל 73.1158.793.2112.691.793.5סך 97.7107.3TOTAL
מחוז

1.58.57.48.114.26.8ירושלים 6.32.7
District
Jerusalem

.7.240.539.152.6הצפון 13.936.5 29.960.9Northern
9.231.819.412.114.612.4חיפה 21.32.8Haifa
20.331.010.716.613.710.6המרכז 21.919.6Central

אביב 11.917.711.214.25.812.0תל 10.718.2Tel Aviv
23.029.25.49.029.515.2הדרום 7.63.1Southern

ג ו 0
19.929.229.133.620.436.1ראשי 14.033.2

Type
Main

O16.6.4.244.012.031.020אזורי 22.624.2Regional
23.839.819.27.124.012.5גישה 32.77.3Access

25.245.732.940.927.328.3פנימית 28.442.6Inner
נשטח ל א ו( " מ .sq.m)י )(thousandArea

הכל 322.2700.6487.5592.1451.8531.0סך 412.4S41.1TOTAL
מחוז

12.164.643.337.784.242.1ירושלים 35.013.8
District
Jerusalem 23.2138.1202.9221.956.7200.4הצפק 98.0261.8Northern

40.8111.595.488.170.793.2חיפה 86.816.5Haifa
89.0175.858.782.460.251.2המרכז 83.9108.9Central

אביב 69.078.453.389.033.452.8תל 64.4104.5Tel Aviv
88.1132.233.973.0146.691.3הדרום 43.835.6Southern

1 All'widenings are with asphalt coating. אספלט. ציפוי עם הן ההרחבות כל

הצינור וחומר קוטר מחוז, לפי מים, צינורות הנחת  ט"ז/8ו. לוח
TABLE XVI/18. _ INSTALLATION OF WATER PIPES, BY DISTRICT, DIAMETER AND

MATERIAL OF PIPE
km. ק''מ

הנחה הנחהגמר התחלת
Installation completedInstallation begum

1977§1978.19791977§1978.1979

הכל 585.9556.3סך 612.4643.7673.4566.5TOTAL
מחוז

92.249.7ירושלים 131.3130.9110.9122.5
District
Jerusalem

109.6149.3הצפון 132.4117.3190.496.8Northern
35.456.9חיפה 39.733.350.449.5Haifa
122.782.1המרכז 81.4114.191.372.3Central

אביב 34.931.2תל 38.645.239.833.7Tel Aviv
191.1187.1הדרום 189.0202.9190.6191.7Southern (אינצ'ים) Diameterקוטר ( inches)
2 97.154.7עד 103.5111.288.3131.0Upto 2
34106.495.3 141.0110.7136.194.534

6104.477.6 107.5104.9111.578.96
810161.4184.4 164.4174.4201.5147.7810

12+116.6144.3 96.0142.5136.0114.412 +
חומר
262.3150.3פלדה 259.3291.0347.2290.4

Material
Steel

157.4325.3אסבסט 188.3163.9183.1124.3Asbestos 147.880.7פלסטי 151.11635136.6151.8Plastic yiT _18.4לא 13.725.36.5
Not known
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הצינור וחומר קוטר מחוז, לפי ותיעול, ביוב צינורות הנחת  ט"ז/9ו. לוח
TABLE XVI/19.  INSTALLATION OF DRAINAGE PIPES AND CANALIZATION, BY

DISTRICT, DIAMETER AND MATERIAL OF PIPE

Km. ק''מ

הנחי הנחהגמר nVnnn
Installation completedInstallation begun

19771978$.19791977§1978.1979

כולל 119.8116.980.31124.9121.448.5TOTALסך
Districtמחוז

15.30.64.313.911.95.0Jerusalemירושלים
13.322.010.15.719.11.0Northernהצפון
33.713.112.97.116.46.0Haifaחיפה
34.138.617.851.831.212.2Centralהמרכז

אביב 20.929.227.030.632.012.8Telתל Aviv
2.513.48.215.810.811.5Southernהדרום

הכל ביוג0ך 88.487.762.1100.693.541.3Drainageצינורות pipes total

( ם י צ' נ י א ) Diameterקוטר (inches)
6 29.635.61.934.033.81.3Upעד to 6

614837.425.722.335.427.718.36'/48
8!4109.216.316.210.214.911.68 '/410
10!4123.94.38.75.74.55.110'/4 12
121/4+8.35.813.015.312.65.012 1/4+

ר מ ו Materialוו
54.471.661.677.389.039.1Asbestosאסבסט
2.83.90.50.8I.I2.2Steelפלדה

jr1T 31.212.2לא


22.53.4


Not known

הכל תיעולסך 31.429.218.224.327.97.2Canalizationצינורות pipes total

( מ " ס ) Diameterקוטר (cm.)
40 16.36.36.18.58.33.0Upעד to 40

41  503.55.44.85.26.01.24150
51604.75.53.43.13.52.15160
61803.24.10.82.33.80.16180
81+3.77.93.15.26.30.881 +

Materialחומר
5.920.612.75.311.86.5Concreteבטון

צמנט 19.65.95515.313.70.7Cementאסבסט asbestos
ji t5.92.7לא


3.72.4


Not known
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הארחה ושירותי מסחר י"ז. פרק

מס' לישראל הסטטיסטי בשנתון הופיעו 1976/77
.490486 עמ' ,1979  30

הסיטוני1, במסחר המכירות ערך
סחורות קבוצות לפי

המאורגן1 הקמעוני המסחר
והסברים הגדררות

חנויות: של קבוצות 3 כוללת האוכלוסייה
מסחריות לפירמות השייכות שרשרת חנויות א.
חנויות יותר או שלוש שבבעלותן ותעשייתיות
כלל, בדרך והמוכרות, שונים במקומות נפרדות,
הלבשה, מזון, (כגון: סחורות של אחיד סוג

וכוי). גז דלק, הנעלה,
ב"ברית המאוגדות שיתופיות צרכניות ב.
בערים (הצרכניות הצרכנית" הקואופרציה
של פיקוח ב"ברית פיתוח), ובאזורי
בע"מ" העובדת החקלאית הקואופרציה

ותנועתיים. אזוריים קניות ובארגוני
סוגים חנות באותה המוכרות כלבו חנויות ג.
(להלבשה, נפרדות במחלקות סחורות של שונים
ומנהלות וכד') בית לכלי לרהיטים, להנעלה,
נכללו לא מחלקה. כל עבור נפרדים חשבונות
"כלבו" לעצמן הקוראות חנויות בסקר
מאורגנות אינן אך שונים, סחורה סוגי המוכרות
לכל נפרדת חשבונות הנהלת עם מחלקות לפי

מחלקה.
המכירות "ערך לעיל, ראה המכירות: ערך

הסיטוני". במסחר
קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
ב"ירחון פורסמו המדד עריכת שיטת על הסברים

.1968 ,4 מס' מוסף", לישראל הסטטיסטי
מקורות

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

והסברים הגדרות

העוסקים עסקים כוללת הסקר אוכלוסיית
ויצואנים), יבואנים (כולל הסיטוני במסחר
וסוכנויות עסקים כוללת היא שכירים. המעסיקים
בדרך סחורות, בקניית עיסוקם שעיקר מסחריות
או היצרנים מידי במישרין גדולות, בכמויות כלל
לקמעונאים, מכירתן ובריכוז אחרים מסיטונאים
לא אך אחרים, לסיטונאים או למוסדות ליצרנים,
הביתי. או האישי לשימושם בודדים לצרכנים
האזוריים הקניות ארגוני גם נכללים הסיטוני במסחר
חקלאית. תוצרת לשיווק והמועצות והתנועתיים

הסחורות כל ערך את כולל המכירות ערך
וסחורות העסק בבעלות (סחורות מכר שהעסק
עמילות) דמי תמורת שנמכרו אחרים של בבעלותם
בניכוי באשראי, והן במזומנים הן הדו"ח, בתקופת
(כולל שילמו שהקונים המחיר לפי והחזרות, הנחות
כולל לא אך וכד', מע"מ קנייה, מס עקיפים, מסים
סחורות בעבור תקבולים נכללו לא סובסידיות).
חשבון על מקדמות או הדו"ח תקופת לפני שנמכרו

הדו"ח. תקופת אחרי שנמכרו סחורות
לפי ולא סחורות קבוצות לפי מחושבים הנתונים

הסיטוני. המסחר ענפי
קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
הסידרה חושבה סיטוניים, מחירים מדד בהיעדר
שהורכב מחירים במדד ניכוי ע"י קבועים במחירים
בלשכה, הקיימים שונים מחירים מדדי מתוך
של הסיטוניים במחירים השינויים את המייצגים

השונות. הסדרות
המסחר "סקר של מדגם כתת הוצא המדגם
המדגם פירמות. כ250 כולל והוא 2" 1976/77
שהוקמו חדשות, פירמות של מדגם עלידי מעודכן

הנ"ל. לסקר המדגם הוצאת לאחר

מקורות
סחורות, קבוצות לפי המכירות, על הנתונים
חודש, מידי הנשלחים משאלונים מתקבלים

הסקר. לאוכלוסית השייכות לפירמות

והקמעוני הסיטוני המסחר סקר
והקמעוני הסיטוני המסחר סקר על נתונים

.1979 ו. מסי מוסף"  לישראל הסטטסטי "הירחון ראה  המדד חישוב שיטת וכן מפורטות הגדרות
.590 מסי מיוחדים. פרסומים סידרת ."1975/77 המסחר "סקר ראה והסברים מפורטות הגדרות
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תמורת המלון כבית שעבדו מניות ובעלי משפחה
שכר.

בגיליונות המופיעים הסכומים עבודה: שכר
יסור, שכר כולל הדו"ח, חודש עבור התשלום
שירות, דמי פרמיות, משפחה), ותק, (יוקר, תוספות
הועברו אם ובין העסק ידי על שולמו אם (בין
וכיו"כ. משותפת) מקופה העובדים בין לחלוקה

הסכומים כל גם נכללים ,1975 ביולי החל
במס חויבו ואשר המעסיק ע"י לשכיר ששולמו
רכב, אחזקת (כגון: הרפורמה בעקבות הכנסה
מס, לל*א הארוחות ערך כולל: לא וכד'). טלפון

ופנסיה. פיצויים תשלומי ילדים, קיצבת
שכורים ובחדרים במלון ברוטו פדיון פדיון:
שאינם אחרים משירותים ופדיון פרטיים, בבתים
מפיקדונות לינה, ללא ביום משהות כגון: לינות,
מכרים, ממשקאות, מארוחות, שבוטלו, להזמנות
מבריכות עיון, וימי מכינוסיס ממועדונילילה,

וכדו'.
הועברו אם (גם שירות דמי גם כולל הפדיון
היטלי עקיפים, מסים העובדים), כין ישירה לחלוקה
(בעד מהעובדים שהתקבלו תשלומים וכן סעד
סובסידיות כולל לא וכדו'). דיור ארוחות,

ותמריצים.

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
כולם נכללים כוכבים ו4 5 בדרגות מלון בתי

במדגם.
בלשכה מתקבלים הנתונים אחרים. מלון בתי
בתי כ50 של מייצג ממדגם ישירות, חודש מדי

מלון.
המלון, מבתי חלק של בדיווח פיגור של במקרים
דיווח על המתבססות זקיפות עבורם נערכות

המלון. בתי משאר שהתקבל

מלון בתי הוצאות סקר
הופיעו ב1977/78 שנערך הסקר על לוחות
בעמי ,1979 30 מס' לישראל הסטטיסטי בשנתון

.503498

לאכסניות נוער, לאכסניות פרט נופש) וכפרי
מלון ולבתי קמפינג לחניוני  Hospices נוצריות
קליטה. למרכזי שהפכו מלון בתי לא ואף באופייה
בפרסומים מופיעים והסברים מפורטים נתונים
המבוא) בסוף רשימה (ראה תיירות על השנתיים
הארחה. ולשירותי לתיירות הסטטיסטי וברבעון

לתיירים מומלצים מלון בתי תיירות. מלונות
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 מיסה לפחות בהם שיש חדרים חדרים:
בית ידי על שכורים חדרים כולל לאורחים, המיועדת
לא אורחים. אכסנת לשם פרטיים מבתים המלון
אוכל, חדרי משרד, חדרי צוות, חדרי כולל:
31 ל מתייחסים הנתונים וכיו"כ. מחסנים אולמות,

עונתית). סגור המלון בית אם (אף בדצמבר
וכן המלון בבתי הקבועות המיטות מיטות:
פרטיים מבתים המלון בית ירי 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 כחדר אחד אורח של המלון
בלינה נחשבת "קומפלט" בדירת או כפולה, מיטה
בית ידי על שאוכסנו אורחים של לינות (כולל אחת

פרטיים). בבתים שכורים בחדרים המלון
הלינות כל מיטות: של התפוסה אחוז
הנידונה, בשנה הפתוחים המלון בבתי למעשה
הנ"ל. המלון בבתי האפשריות הלינות בכל מחולק
החדרים כל סך חדרים: של התפוסה אחוז
הנידונה, בתקופה הפתוחים המלון כבתי התפוסים
בתי אותם לרשות העומדים החדרים בסך מחולק

החודש. ימי מספר כפול המלון
בבית שנרשם ילד, לרבות אורח, אורחים:
אורח אחד. לילה לפחות בו ולן חודש באותו המלון
חודש, באותו שנית בו ונרשם המלון בית את שעזב
אורחים כשני החודשי האורחים במנין נחשב
בית ידי על שאוכסנו אורחים כלולים כן כמו נכנסים.

פרטיים. כבתים שכורים בחדרים המלון
משפחה ובני בעלים שכירים, מועסקים:
הארחה בבתי שכר; ללא המלון בכית שעבדו
המאויישות המשרות מספר את גם כולל בקיבוצים
מקבלים שאינם ומתנדבים הקיבוץ חברי ידי על

שכר.
לפחות המלון בבית שעבדו העובדים : שכירים
כני כולל שכר, וקיבלו הדו"ח בחודש אחד יום
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י"ז פרק ,197526 מס' לישראל הסטטיסטי בעיתונות מודעות
.481 עמ' ושירותים, מסחר

בשנתון הופיעו בעיתונות מודעות על נתונים

נבחרים פרסומים

1967/68 ומשקה אוכל שירותי מפקד 298 מיוחדים פרסומים
1969 המכולת חנויות סקר י33 .962 האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר 164

'976/77 המסחי סקי 590 המקומית התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר 198
חיי™™" 623 .963/64
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wholesale trade הסיטוני המסחר
סחורות קבוצת לפי הסיטוני, במסחר המכירות ערך י"ז/ו. לוח

TABLEXVII/1.VALUE OF SALES IN THE WHOLESALE TRADE, BY COMMODITY
GROUP

Commodity group

המקומי לשוק
To local market

1979 1978

וליצוא המקומי לשוק
To local market and

exports

1979 1978

סחורות קבוצת

TOTAL
Food, beverages and tobacco
Textiles, clothing. madeup
textiles and footwear

Furniture, electircal appliances
and household utensils

Agricultural raw materials
Minerals, metals and chemicals
Wood and construction materials
Machinery, equipment and vehicles
Metal products. packing
and electrical materials

Mixed commodities and
commodities n.es.

שוטפים במחירים  "י ל מיליוני
IL. million  at current prices

227,384 126,301 247,515 138^85
49,142 29,894 59,422 36,126
10,154 6,795 10,747 7,077

10,08218,1348,61816,068

13,77524,40112,61222,110
41,29679,02840,35777,346
6,68513,5366,47713,161

14,32624,71413,77424,002

2,5315,0262,2944,614

10,787 5,485 12,507 6,485

הכל סך
וטבק משקאות מזון.

קונפקציה הלבשה, טקסטיל,
והנעלה

חשמליים מכשירים רהיטים,
בית וכלי

חקלאיים גלם חומרי
וכימיקלים מתכות מינרלים,

בניין וחומרי עץ
רכב וכלי ציוד מכונות,

וחומרים אריזה כלי מתכת, חפצי
חשמליים

ל.נ.מ.א. וסחורות מעורבות סחורות

קבועים במחירים  מדדים
Indices  at fixed prices
Base 1977 = 100.0 הבסיס:

הכל 112.6113.8111.1112.7TOTALסך

וטבק משקאות ,109.6101.9106.097.8Foodמזק, beverages and tobacco
קונפקציה הלבשה. ,113.91025115.4101.9Textilesטקסטיל, clothing. madeup

textilesוהנעלה and footwear
חשמליים מכשירים ,111.9129.0114.9138.2Furnitureרהיטים, electircal appliances

בית andוכלי household ustensils
חקלאיים גלם 114.0117.8113.4115.1Agriculturalחומרי raw materials

וכימיקלים מתכות ,122.1124.0121.3124.0Mineralsמינרלים, metals and chemicals

בניין וחומרי 98.0108.097.0107.3Woodעץ and construction mateirals
רכב וכלי ציוד ,110.6112.3109.5112.6Machineryמכונות, equipment and vehicles

וחומרים אריזה כלי מתכת. 120.6127.4117.0126.3Vletalחפצי products. packing
andחשמליים electrical materials

ל.נ.מ.א. וסחורות מעורבות 90.2100.583.194.5Mixedסחורות commodities and
commodities n.e.s.
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המאורגן הקמעוני המסדור

סחורות קבוצת לפי מאורגן1, קמעוני במסחר מכירות י"ז/2. לוח
1973 1972 1971 1970 1965 1964 סחורות קבוצת

למילי _וני י ובמחיר" ש נים י פ ט

504.2574.91,214.81,505.41,895.42,430.8

320.9373.5751.7910.51.105.61.3S4.5

182.5209.9374.0454.8543.9688.1

69.280.0150.6182.7202.0249.1
8.610.217.619.523.026.8

7.711.281.493.1127.9175.5

8.912.232.741.258.274.6

35.140.054.061.872.479.7
9.010.041.457.478.295.7

1813201.4463.1594.9789.81,146.3

137.5154.4351.6450.45995772.4

45.847.1111.5144.5190.3273.9

כולל סך

הכל סך  אישית לצריכה מוצרים
מזון

והלבשה טקסטיל
הנעלה

מכשירים (רהיטים, בניקיימא מוצרים
וכוי) חשמליים
ומטבח בית גלי
ביתי לשימוש גז

שונות

הכל סך  אחרים מוצרים
ומוצריו דלק

וכד' דשנים מספוא,

קבועים במחירים  מדדים
"^"ו = 100.0 הבסיס:

כולל 71.777.9138.5152.3172.8189.6סך

הכל סך  אישית לצריכה 71.377.1137.5145.8/59.5168.7מוצרים
75.980.5122.0132.0145.3152.5מזון

והלבשה 78.887.7140.9157.2154.8159.1טקסטיל

69.578.0106.6111.6108.7108.5הנעלה

מכשירים (רהיטים, בניקיימא 25.035.6239.8250.3307.8356.0מוצרים
וכוי) חשמליים
ומטבח בית 49.464.5150.9173.3216.2245.7כלי
ביתי לשימוש 71.982.1110.9116.1121.6123.8גז

40.943.7152.4185.8226.3223.2שונות

אחרים מוצרים
ומוצריו 72.481.3142.1166.5199.3226.3דלק

וכד' דשנים 72.072.6133.0149.9180.4212.5מספוא,

וכלבו. "שרשרת" חנויות צרכניות,
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LARGE SCALE RETAIL TRADE

TABLEXVII/2.SALES BY LARGE SCALE RETAIL TRADE', BY COMMODITY GROUP

Commodity group 1979 1978 1977 1976 1975 1974

GRAND TOTAL

I L . million ( a t current prices)
38,534.5 20,620.3 13,316.8 9,468.3 6,837.6 4,275.8

Commodities for personal 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.

19.867.3 10.957.2
10,609.2 5,817.4

2,543.2 1,473.1

289.9 167.1

2,638.6 1,351.0

958.2 568.7

1,413.6 747.4

1,414.6 834.3

18.667.2 9,663.3 6.595.0

15,071.1 7,421.8 5,073.1

3,596.1 2,241.5 1,521.9

2.174.43.426.34.614.872/. 7

1,044.31,733.82,449.8639.5

358.2526.3668.1901.9

35.851.475.0109.2

320.6449.3517.5778.8

121.2191.5242.6335.3

150.9247.2341.2485.7

143.4226.8320.6471.2

4.853.5 3.411.3 2.101.4

3,787.8 2,766.8 1,653.9

1,065.7 644.5 447.5

Indices  at fixed prices
Base: 1968 = 100.0

203.219.S227.6237.2249.0257.9GRAND TOTAL

187.207.9214.9226.4247.72/52.7Commodities for personal use  total
162.184.5206.8218.7239.5246.3Food
176.205.8191.8197.8214.8228.8Textiles and clothing
115.131.4139.7152.0153.8159.0Footwear
467471.5416.5458.2509.1642.4Durable goods (furniture, electrical

appliances etc.(
264289.0275.1279.9339.7355.1Household and kitchen utensils

137140.9146.5148.9147.6146.0Gas for domestic use

249270.9284.0300.0335.6338.9Miscellaneous

Other commodities

234244.6245.1249.7246.7252.1Petroleum and its products
218216.1258.0270.5266.3243.6Feed, fertilizers, etc.

1 Cooperatives, chain stores and department stores.

465 הארחה ושירותי מסחר



HOTELS הארחה שירותי

סיכום לוח  מלון1 בתי י"ז/3. לוח
TABLEXVII/3.HOTELS1  SUMMARY TABLE

196119651970197519781979

המלון בתי ALLכל HOTELS
מלון2 611481497497Hotels2בתי

19,65424,77827,05628,514Rooms2חדרים2
39,05750,46255,28356,867Beds2מיטות2

(אלפיס) 1,763.82,228.53,062.83,224.4Guestsאורחים (thousands)
הכל סך  (אלפים) 6,099.77,183.39,667.910,117.3Bednightsלינות (thousands)  total

3,622.14,160.16,887.67,257.4Touristsתיירים .
2,477.33,023.02,780.32,859.9Israelisישראלים

לאורח לינות 3.53.23.23.1Averageממוצע bednights per guest
(אלפים) אפשריות' 12,689.016,193.017,982.918,629.3Potentialלינות bednights' (thousands)

מיטות תפוסת 48.144.453.854.3Percentאחוז bed occupancy

תיירות TOURISTמלונות HOTELS
מלון2 190215291281301299Hotels2בתי

6,5019,17415,10021,12323,99524,681Rooms2חדרים2
30,28042,41347,24248,783Beds2מיטות2

(אלפים) 558.2906.51,473.62,017.12,874.33,011.3Guestsאורחים (thousands)
כולל סך  (אלפים) 1לינות ,970.82,934.15,086.76,344.98,811.39,279.4Bednights (thousands) 

grand total
הכל סך  1,135.91,875.63,431.73,944.26,727.17,088.1Touristsתיירים  total

633.8900.41,861.41,711.82,350.02,264.2Americanמאמריקה
371.9805.91,240.11,800.03,749.94,231.0Europeanמאירופה

130.2169.4330.2432.4627.2592.9Otherאחר
834.91,058.51,655.02,400.72,084.22,191.3Israelisישראלים

לאורח לינות 3.53.23.53.13.13.1Averageממוצע bednights per guest

(אלפים) אפשריות' 3,768.95,431.910,148.214,356.616,465.816,950.0Potentialלינות bednights* (thousands)
מיטות תפוסת 52.354.050.144.253.554.7Percentאחוז bed occupancy
חדרים תפוסת 49.158.559.6Percentאחוז room occupancy

שנתי) (ממוצע 9,24712,37616,82217,435Employedמועסקים persons (annual
הכל סך average)  total
שכיריס :8,67311,81316,27116,835Thereofמזה: employees

אחרים מלון THERבתי HOTELS
מלון2 320200196198Hotels2בתי
4,5543,6553,8013,833Rooms2חדרים2
8,7778,0498,0418,084Beds2מיטות2

(אלפים) 290.2211.4188.5213.1Guestsאורחים (thousands)
הכל סך  (אלפים) 1,013.0838.4856.6837.9Bednightsלינות (thousands)  total

190.7215.9160.5169.3Touristsתיירים
822.3622.5696.1668.6Israelisישראלים

לאורח לינות 3.54.04.53.9Averageממוצע bednights per guest
(אלפים) אפשריות' 2,540.81,836.11,517.11,679.3Potentialלינות bednights' (thousands)

מיטות תפוסת 39.945.156.549.9Percentאחוז bed occupancy

See definition in introduction.
End of year.

במבוא. הגדרה ראה 1

שנה. סוף 2
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דרגה לפי תיירות, מלונות  י"ז/4. לוח
TABLEXVII/4.TOURIST HOTELS, BY GRADE

1979

ללאכפרי
דרגדנופש54321

הכל HolidayNotכוכבכוכביםכוכביםכוכביםכוכביםסך
TotalStarsStarsStarsStarsStarvillagesraded

מלון1 23בחי 299629469271311Hotels 1

הכל1 סך  6,474חדרים 24,6817,2896,3262,0885441,377583Rooms  total'
מלון' לבית 281ממוצע 8311767302010653Average per hotel '

12,457מיטות1 48,78314,31112,5354,2021,0913,0011,186Beds'

(אלפים) 695.3אורחים 3,011.31 ,042.9769.2225.875.4149.753.0Guests (thousands)
כולל (אלפים)סך 2,486.7לינות 9,279.43,103.22,175.4708.7171.0419.7214.7Bednights (thousands)

 grand total
הכל סך 2,173.2תיירים 7,088.12,425.51,566.2499.5105.3205.5112.9Tourists  total

1,088.9מאמריקה 2,264.2787.2273.254.717.521.621.1American
884.9מאירופה 4,231.01 ,447.31,166.4421.975.7154.180.7European

199.3אחר 592.9191.0126.622.812.229.9II. 1Other
313.5ישראל 2,191.3677.7609.2209.265.7214.2101.8Israelis

לאורח לינות 3.6ממוצע 3.13.02.83.12.32.84.1Average bednights per guest
(אלפים) אפשריות2 4,431.016,950.05,166.34,191.01,531.9419.3801.4409.2Potentialלינות bednights2

(thousands)
מיטות תפוסת 56.1אחוז 54.760.151.946.340.852.452.5Percent bed occupancy
חדרים תפוסת 62.8אחוז 59.665.055.949.844.653.157.7Percent room occupancy

שנתי) (ממוצע 7,177מועסקים 17.4355,5392,85593516540635Employed persons (annual
הכל סך average)  total
שכירים 7,175מזה: 16,8355,4612,50587515338927Thereof: employees

לחדר מועסקים LIממוצע 0.70.80.50.40.30.6 0.3Average employed persons

per room
הכל סך "י) ל ןמליוני 2,663.8פדיון 6,153.22,073.7929.8217.631.588.9 147.9Revenue (IL.million)total

מלון לבית 115.8ממוצע 20.633.49.93.21.211.48.Average per hotel
ל"י) .IL)(מליוני million)
למועסק 371.2ממוצע 352.9374.4325.7232.7190.9249.0 364.3Average per employed perso
ל"י) IL)(אלפי thousand)

(מליוני ברוטו3 עבודה 861.5שכר 1 ,772.6593.4197.648.18.13 42.621.Gross wages' (IL. million)
הכל סך  ל"י) total

ממוצע חודשי עבודה 10,006שכר 8,7749,0556,5734,5794,4126,425 9,115Average monthly wage per
(ל"י) employeeלשכיר (IL.)

1 At end of year.
2 See definitions in introduction.
3 Excl. other labour expenses.

השנה כסוף 1

במבוא. הגדרה ואה 2

נוספות. עבודה הוצאות כולל לא 3
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נבחרים ביישובים תיירות במלונות ולינות תפוסה י"ז/5. לוח
TABLEXVII/5. OCCUPANCY AND BEDNIGHTS IN TOURIST HOTELS IN SELECTED

LOCALITIES
1979

יישוב

תפוסה
Occupancy

תלי ו ighנ ti  ממוצעBeיז
לינות
לאורח

Average
bed

Locality

כוללDTtnמיטות סך
Tourists from מ תיירים

ישראלים
BedsRoomsGrand

totalהכל סך
Total

אמריקה
Ame
rica

אירופה
Europe

אחר
Other

Israelisnights
per guest

סאחוז agesPercentי

תיירות1 54.759.6100.076.424.445.66.423.63.1TOURISTמלונות HOTELS'

הכל סך  TOTAL

57.761.3100.092.337.647.17.67.73.7Jerusalemירושלים

ירושלים 62.466.8100.089.841.739.68.510.23.6Westמערב Jerusalem

ירושלים 49.151.7100.098.128.464.25.51.93.9Eastמורח Jerusalem

אביביפו 57.167.1100.089.834.744.111.010.23.2Telתל Aviv  Yafo

52.959.1100.068.533.026.98.631.52.4Haifaחיפה

62.064.1100.067.27.857.22.232.83.3Elatאילת

שבע ובאר 58.150.1100.054.721.329.73.745.31.8Ashdodאשדוד and Beer Sheva

39.441.5100.031.51.629.20.768.52.6Ashqelonאשקלון

ים 37.540.4100.066.66.751.98.033.41.8Batבת Yam

51.254.8100.079.220.355.73.220.83.9Herzeliyyaהרצליה

51.254.2100.061.722.236.53.038.32.4Tiberiasטבריה

40.944.8100.048.54.141.72.751.52.5Nahariyyaנהריה

39.447.9100.093.43.887.52.16.62.5Nazarethנצרת

53.356.1100.073.99.062.72.226.14.0Netanyaלנתניה

51.054.5100.048.415.530.52.451.62.1Aradערד

36.238.9100.062.115.743.43.037.92.6Zefatצפת

המלח ים 62.466.8100.039.88.823.67.460.23.6Deadשפת Sea shore

1 Hotels, pensions, rest homes and holiday villages. נופש. ובפרי מרגוע בתי פנסיונים, מלון, בתי 1

COMMERCE AND HOTELS 468



ותלזשורת תחבורה י"ח. פרק

ואחר אחסנה
קירור, מחסני כלליים, מחסנים כולל אחסנה
/כולל רטרמינלים חנייה מגרשי ערובה, מחסני
תחנות כולל ואינו אוטובוסים של מרכזיות תחנות

מסחר, מפעלי של מחסנים כולל אינו רכבתן.
שאינם נסיעות סוכני מכס, עמילות כולל אחר
כולל אינו ותעופה. שיט חברות של בלעדיים נציגים
אחסנה. שירות תעופה, חברות סוכני אוניות, סוכני

כנמל. סבלות
טלפון, מברקה, דואר, כילל ותקשורת דואר
מחלקת התקשורת, משיד מחלקות רכל טלקס
השידור. רשות ושל התקשורת שירותי של ההנדסה
וקיוסקים השידור רשות הדואר, בנק כולל; אינו

בולים, למכירת

כלכליים נתונים
פדיון

כל כסך מוגדר שוטפים במחירים פדיון
בהתחייבויות, או במזומנים המפעל, של התקבולים
מבלי הדו"ח בתקופת שבוצעו שירותים בעבור
במחירי הוא הפדיון התשלום. בתאריך להתחשב
גם 1 vn (מי1976 מסים כולל דהיינו שוטפים, שוק
את גם כולל הפדיון סובסידיות. כולל ואינו מע"מ)
שונית פירמות בין שנעשו מעסקאות התקבולים
במסגרת המכוסים הענפים משקל משנה, ענף באותו
ענף כל של מהפדיון ב^0א מהווה זה פרק

ותקשורת. אחסנה תחבורה,
ערך כסיכום מוגדר קבועים במחירים פדיון
שנת (במחירי ריאליים במונחים הענף של התפרקה

הבסיס).
בשנים ,1963 במחירי הפדיון חושב 1968 עד
והחל 1468 במחירי הפדיון חושב 1978 עד 1969

,1978 במחירי הפדיון מחושב 1979 בשנת
מדדיט

שנת ממוצע הוא המרדים 197kבסיס שנת עד
הוא המדדים בסיס 1979 בשנת החל ,1(0).0= 196s

.100.0 = 1978 שנת ממוצע
עבודה והוצאות שכר תעסוקה.

העובדים כל את כולל השכירים מספר
כולל החברה, של התשליס בגליונות המופיעים
בחר"ל. סניפים עובדי כולל אינו קואופרטיב. חברי
השכירים מספר הוא שכיר משרות מספר
לאומי, לביטוח המוסד של 102 בטפסי עליו שדווח

חודש. מדי
כל את כולל ב1975, החל עבודה, שכר
ששולמו הכנסה במס החייבים ברוטו הסכומים

והסברים הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה

התחבורה. כענף הכלולים המפעלים הגדרת
של האחיד הסיווג על מבוססת ותקשורת אחסנה

.1970 משנת הכלכלה ענפי
הם; זה כענף הכלולים המשנה ענפי

שירותי כולל בדרבים נוסעים הולכת
מוניות, שירותי ותיור. טיול שירותי אוטובוסים,
הניתנים ושירותים רכב השכרת תחתית, רכבת
אינו חפצים. ושמירת חבילות משלוח כגון: בתחנות

במשאיות. נוסעים הולכת כולל
להובלת מפעלים כולל אוטובוסים שיריתי
כ'1968 (החל באוטובוסים ומטענים נוסעים
רכבת מפעלי וכן המפעלים) מוסכי את גם כילל
שעיסוקם מפעלים כולל אינו (ברמלתן. תחתית

ותיור, טיול שירותי מתן הוא העיקרי
העוסקים מפעלים כולל משאיות שירותי
נוסעים יבהסעת במשאיות מטענים בהובלה

(טיוליות). במשאיות
ל.נ.מ.א. יבשתית והובלה רכבת שירותי
ןפרט בצנורית היכלה רכבת, שירותי כולל
ל.נ,מ.א. מטענים והובלת בית) למשקי להובלה
ישראל, רכבת שירות את כולל רכבת שירותי
שוטפת באחזקה העוסקים ומפעלים הרכבת תחנות
גם כילל ב1968 החל הברזל. מסילות מערכת של

סדנאות.
הובלה כולל נמלים ושירותי ימית הובלה
חברות וסוכני אוניות סוכני נמלים, שירותי ימית,

שיט.
ישראליים מפעלים כולל ימית הובלה
כיסיכנתיבים נוסעים ולהולכת מטענים להובלת
שעשועים. וסירות דיג אוניות כילל אינו בינ"ל.

בסיסיים, נמל שירות כולל נמלים שירותי
לנוסעים. שירותים למטענים, שירותים

נמלי תעופה, חברות כולל ארירית הובלה
שירות כולל אינו תעופה. חברות וסוכני תעופה
פרסומת שירותי אווירי, ריסוס מטאורולוגי,
התעופה מינהל אווירי, מיפוי מטוסים, באמצעות

האזרחי.
ישראליים מפעלים כולל תעופה חברות
כאוויר מטענים והובלת נוסעים להולכת

''ל. רביב פנימיים בנתיבים
למטוסים, נמל שירותי כולל תעופה נמלי

ולנוסעים. למטענים
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מקורות
האוניות ותנועת והסריקה הטעינה על הנתונים
יומיים רישום דו"דוות על מבוססים בנמלים

הנמלים. רשות ע"י הארץ בנמלי הנערכים
והאויר הים בדרך הנוסעים מספר בין הבדלים יש
המתפרסמים המספרים לבין זה כפרק המתפרסמים
בדרך לנוסעים כיחס הגירה", "תנועות  ד' בפרק
ד', בפרק שהנתונים מכך נובעים ההבדלים הים,
כוללים הגבולות, משטרת דיווחי על המבוססים
ובכניסתם הראשונה בהפלגתם צוות אנשי

האחרונה.
ההבדלים נובעים האויר כדרך לנוסעים כיחס
דיווחי על המבוססים זה, בפרק שהנתונים מכך
אנשי תנועות כוללים אינם התעופה, שדות מינהלת
בעוד במעבר הנוסעים כל את כוללים אך צוות
משטר. דיווחי על המבוססים ד' בפרק שהנתונים
הראשונה בנסיעתם צוות אנשי כוללים הגבולות
הנוסעים מן חלק ורק לארץ, האחרונה ובכניסתם

במעבר.

כבישים

עבורו. מחלקת דיווחי הוא הנתונים מקור

והרשויו. והשיכון הכינוי במשרד ציבוריות
המקומיות.

הנערכי מיוחדים סקרים על מבוסס י"ח/20 לוח
אח לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה מע"צ ע"י

ב1977. נערך האחרון הסקר לשנתיים.

מנועיים רכב כלי

אג של הרכב בכרטסת הוא הנתונים מקור
גרורי טרקטורים כוללים אינם הנתונים הרישוי.
אזרח של רכב כלי ומשטרה), (צבא ביטחון רכב
השוהי תיירים של רכב זמניים, רישיונות בעלי חוץ
ר^ דיפלומטי, רכב בארץ, חודשים משלושה פחות
ל מתייחסים 1965 שנת עד הנתונים וכדומה. או"ם
ל מתייחסים הם מ1965 ואילו שנה ככל במרס 31
ואיל 1960 לשנים בנתונים שנה. ככל בדצמבר 31
למעל פג רישיונם שתוקף רכב כלי כלולים לא

משנה.
מ מיוחד בפרסום ראה ההגדרות של יתר פירוט

.633

בינעירוניות בדרכים תנועה

כ כמספר מוגדר בדרך יומי תנועה נפח
יממה. במשך מסוימת בדרך העוברים הרכב

כולל החברה, של התשלום גליונות לפי לשכירים
הטבות זקיפת קודמות, לתקופות הפרשים

ואש"ל. טלפון רכב, אחזקת עכור ותשלומים
שכר של סדרות שתי מתפרסמות זה בפרק
על מבוססת י"ח/2. בלוח אחת, סידרה ותעסוקה:
של המעבידים מכרטסת מדגם של חודשי עיבוד
מעובדת ב1978 החל לאומי. לביטוח המוסד
המעבידים דיווחי על המבוססת חדשה סידרה
בטופס ושכר עובדים על הלאומי לביטוח למוסד
עזה. ורצועת שומרון מיהודה, עובדים כולל ,102
התבסס שעיבודו יותר קטן מדגם קיים היה 1978 עד
נוסף פירוט במדגם. המפעלים של ישיר דיווח על
תחבורה, של לסטטיסטיקה הרבעון של במבוא ראה
המופיעה שנייה, סידרה .1980 2 מס. ז' ככרך החל
ישיר דיווח מבוססתעל הפרק, של האחרים בלוחות
מהענפים אחד בכל העיקריים המפעלים של
הובלה רכבת, שירותי אוטובוסים, שירותי : הבאים
תעופה, ונמלי תעופה חברות נמלים, שירותי ימית,

ותקשורת. דואר
עבודה, לשכר בנוסף כוללות, עבודה הוצאות
ותגמולים, פנסיה לקרנות המעביד תשלומי את גם
מעסיקים, מס השוואה, לקרן לאומי, לביטוח למוסד
מפעלים באותם השכר על מס גם 1976 ביולי והחל

כמלכ"ר. המוכרים

פיסיים נתונים
אוטובוסים של מסחרית מהירות

מתקבלת האוטובוסים של המסחרית המהירות
משמשים לסקר כמסגרת הלשכה. ע"י שנערך מסקר
הבינעירוניים העירוניים, האוטובוסים קוי
בהתאם מדגם מוצא זו, מסגרת מתוך והפרבריים.
לרבע אחת ממוצע), נסיעה >תדירות\זמן הקו לגודל
באחת חול ביום נפקדים שנדגמו הקוים שנה.
ולילה. הצהרים אחרי בוקר,  המשמרות משלוש
רבע בסיס על שנתיים נתונים הם המובאים הנתונים
1977 ביולי החל הקו. גודל פי על משוקללים שנתי
הם המובאים והנתונים שנתי חצי מדגם מוצא

שנתי. חצי בסיס על שנתיים נתונים

אוירית והובלה ימית הובלה
הגדרות

Tonnage Gross ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
1 של ביחידות המבוטא האונייה נפח :(Registered

מעוקב. רגל תפוסה=100 טון
אשר בטונות משקל :(Deadweight) מעמס
במים עמוסה היא כאשר לשאת, יכולה האונייה
את מוריד ואשר הסטנדרטי ציודה על נוסף מלוחים

עליה. המסומן המעמס לקו עד האונייה

1
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הרישוי אגף של הנהגים כרטסת מתוך שנערך עיבוד
התחבורה. במשרד

הנהגים אוכלוסיית הנהגים. אוכלוסיית
נהיגה רישיונות בעלי הנהגים כל את כוללת
היו ואשר ישראל במדינת הוצאו אשר אזרחיים
כוללת אינה האוכלוסייה הדיווח. שנת בסוף בתוקף
בעלי לא ואף כלבד, צבאיים נהיגה רישיונות בעלי
אשר נהגים או בלבד, ביןלאומיים נהיגה רישיונות
הדיווח. שנת בסוף בלבד, זמניים רישיונות החזיקו
אזרחי נהיגה רישיון כעל 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 כמספר נהיגה המתירות רישיון דרגות שקיימות
מן חלק הרישיון, דרגת לפי בלוחות, נכללו רכב.
של השונים לסוגים בהתאם פעמים מספר הנהגים

בהם. לנהוג מרשים שהם הרכב כלי
ראה השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי

.633 מס' מיוחד פרסום

נסיעה הרגלי סקר
הופיעו רכב על ובעלות הנסיעה הרגלי על נתונים
עמודים ,197526 מס' הסטטיסטי בשנתון
ו518. 509 ,507 מיוחדים ובפרסומים 518522

לעבודה נסיעה דפוסי סקר
בשנתון הופיעו לעבודה נסיעה דפוסי על נתונים

.571570 עמודים 197829 מס' הסטטיסטי

שני ידי על הנתחם הדרך כחלק מוגדר דרך קטע
מעבר הדרך בהמשך התנועה נפח אשר צמתיס
חלק שבאותו התנועה מנפח ב0י209 שונה לצומת,

דרך.
המבוצעת תנועה ספירות הוא הנתונים מקור
כמתים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על
את והמונים הבינעירוניות בדרכים המוצבים מכניים
אופנועים סופרים אין קטע. באותו העוברת התנועה
שבוע חודשים, ל4 אחת נעשית הספירה וקטנועים.

פעם. בכל
ידי על מחושב בינעירוני קילומטראז'
הקטע. באורך הדרך, בקטע התנועה נפח הכפלת

הארצי הקילומטראז'
של האומדנים מתקבלים 1969 בשנת החל
ע"י הנערך שוטף מסקר הארצי הקילומטראז'

בארץ. הרישוי בתחנות ,לשכה
מס' בשנתון הופיעו החישוב שיטות על פרטים
לסטטיסטיקה לרבעון בנספח וכן 484 עמ' 19752

.1979 ,34 מס' תחבורה ל

דרכים תאונות

עקב שארעה כתאונה מוגדרת דרכים תאונת
נגרמה ובה בדרך תנועה של במצב רכב של .ימצאו

באדם. פציעה או בלה
אשר נפגעים על דרכים תאונות כוללים הנתונים
מעורב היה בהן ישראל, משטרת ידי על 5'שמו
הולך או משטרתי) (כולל אחד אזרחי רכב פחות

אזרחי. נוסע או גל
.622 מס' מיוחד בפרסום ראה נוספים פרטים

משאיות סקר
הסטטיסטי בשנתון הופיעו משאיות על נתונים
מיוחד ובפרסום 521525 1979,עמודים מס'30

.601 מס'

נהגים

והגדרות קור

ידי על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים

נבחרים פרסומים
ונתונים תפוקה תעומה,  בישראל התחבורה 432

1972 פיסייםתפעוליים
א'ג' חלקים .1972 נסיעה הרגלי סקר 518 ,509 ,507

1976 לעבודה נסיעה דפוסי 555
1977 משאיות סקר 601

ו חלק 1978 נפגעים עם דרכים תאונות 622
2 חלק 1978 נפגעים עם דרכים תאונות 627

31.12.1978 ליום מצבה  מנועיים רכב כלי 633

מיוחדים רסומים

1958 בדרכים מטענים הובלח 0קר
1961 בכבישים והתנועה מנועי לרכב דלק תצרוכת 1

1961/62 ישראל דואר 1

א'ב חלקים  1970/71 משאיות סקר 430 ,4
19631972 בינעירוניים בכבישים התנועה 4
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פיסיים נתונים  והתקשורת התחבורה התפתחות  י"ח/ו. לוח
TABLE XVIII/1. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATIONPHYSICAL DATA

(סוף מנועיים רכב נפגעים■וקופה)כלי עם דרכים תאונות
Motor vehicles (end of period)Road accidents involving casualties

בתאונות:Thereofמזה:אורך נפגעים
C3su3lדרכים tics in accidents
הכלסלולות ורכבסך משאיות
LengthTotalסגור מסחרי
of roadsפרטיות Trucksמכוניות andהכלתאונות הרוגיםסך מזה:

Private carsclosedAccidentsTotalThereof:
commercialfatally injured
vehicles

Km. NumberמספרThousandsאלפיםלן"מ

1953.132228 3,875
1953410143,732212 4,751
1953811153.888228 5,036
1954212164,035174 5.056
1954413164,691184 5.912
1954714175,192134 6,432
1955116186,249155 7,843
1955618207,067219 8,873
19520208,097207 10,269
1956320208.255200 10.738
1967024228,356176 10.542
1966.6758029238,790244 11.162
1966,8749438259.239250 12.123
1967,150111472810.656289 14.113
1967.702134613211,869325 16,025
1967.904171814211,356336 15.474
1968,371181894511.234297 15,545
1968.518193974710,826376 15,039
1968.6972101085011,197407 15,784
1968.9612401315812,243439 17.459
1979.7122661486613.355529 19.526
19710,0052961717314.757623 21,006
19710,4203281978015,303651 22.011
19710,6573712348814,606683 21,730
19710,8654082679514,719716 21,555
19711.1194192809614.309648 21,106
1911.4524332929814.322602 20,920
1911.67045030810115.753636 22,721

§1911.911474'356'7716.695619 24,044
1912.160505'385'8214,367566 20,633

1 Since 1978 the dual purpose vehicle group has been tarnsfered
from the "trucks" to "private cars".

הדושימוש1 הרכב קבוצת הועברה .1978 בשנת החל
פרטיות". ל"סנוניוח "משאיות"
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פיסיים נתונים  והתקשורת התחבורה התפתחות  י"ח/ו. לוח
(המשך)

נהגים
Drivers

ציבורית תחבורה
Public transport

שהגיעו אוניות
Ships arriving

האוניוו תפוסת
שהגיעו

Tonnage of
ships arriving

אוטזבוסים
Buses

וכבת
Railways

שנתי ממוצע
Annual
average

קילומטראד
Kilometrage

נוסעים
Passengers

שהובל טונאז'
Tonnage
transported

אלפים
Thousands

No. מיליוניםמסי
Millions

.ThousandsNoאלפיס ט.ר.ןמסי אלף
housand n.r.t.

19501.5577791,5483,088

19511,4221,777 889171,4332,844

19521,5732,265 798881,1662,336

19531,6702,536 791,0801.2532,420

19541,6623,060 811,2991,3992,554

19551,6943,391 821,3771,4882,051

19561,7014,565 821,5341,3562,611

19571,7904,657 931,8381,5583,000

19581,9244,706 1101,6811,5143,067

19592,0114,837 1231,9441.6323,031

I9602,0974,386 1291.9491,7883,187

19612,1993,504 1551,9631,9443,540

19622,3035,015 1682,7622,0213,958

19632,4155,058 1793,3382,0204,241

19642,6054,962 2082,2802.0694.320

19652,7804,921 2302,6392, 1904,589

19662852,9354,534 2412,4242.3104,838

19673123,0044,070 2432,2922,3724,528

19683463,1204,148 2622.9842,9205,064

19693883,2883,819 2933,2013,1065, 164

19704393,6544,117 3143,4192,9515,174

19714934,0084,232 3553,2003,0045,280

19725434,1804,430 3883,1363,1445.488

19735934,3304,059 3643,4753,1026.287
19744,5783,722 3473,6662.9916,559

§19757134,7433,581 3283,3312,8346,665

§19764,9533,485 3223,5592.5956.801

§19778175,2262,958 3354,1052.6797.609
§19785,4382.720 3494,5593.0248.869

19795,5682,959 3624,4313.2659.974

לוח שנות ב975ו החל תקציב; שנת 1974 עד
במעבר. נוסעים כולל לא 2

מונה. פ"מ=פעימות 3
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TABLE XVIII/1 .DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATIONPHYSICAL DATA (Cont.(

בנמלים המטענים תנועת
Freight handled in portsנוסעים

נכנסים
ויוצאים
הים בדרך

בינלאומית אוירית הובלה
International air transportTelephone services' טלפון' שירותי

נטענו
Loaded

נפרקו
Unloaded

נחיתות
Landings

נוסעים
שהגיעו
ושיצאו2

טלפון מכשירי
Telephones

טלפון שיחות
Telephone calls

Passengers
arriving and
departing
by sea

Passengers
arriving and
departing2

הארץ בפניס
Inland

 בינלאומיות
בלבד יוצאות
nternational
outgoing
only

טונות אלפי
Thousand tons

אלפים
Thousands

No. פ"מThousands3אלפיםמס מיליוני
Million נ.ק.וזז

דקות אלפי
Thousand
minutes

2131,4352.27211789 31

2091,5901152,95516635

2301,1221.6636140
3671,230591,5906345

1,402621,3496957
6271,538921,37377110 66
7171,4731041,5928772
8421,5621,517101..■ 80
7791,6412,22914390
1,0911,881912,458168102

1,1792,035992,926223305 12397

1,0612,1541423,351292134

1.1062,4012013,461321156

1,3192,2962473,883409

1,4082,4792424,401429539 227

1,8362,4732574,765486629 270230

2,0312,5782384,904580675 317

2,3112,4171435,738621751 359

2,9013,4251697,370970885 419
3,0673,5601448,8449861.059 475

3,3454,2731259,0791,0501 .240 5262.468

3,3634,66816410,0551,4981.441 587

3,4644,92617411, 1411,7131.643 6434,126

3,2345.63217310,7571.6221.817 6995.040

3,7206,2501339,1821,5731.919 7526.839

3,4855,3601468,1881.5332.08S 7967.414

3.6685,1231569,4311.8812.377 8699.177
4,6845,01421210.2272.2752.493 96712.192

5.2015,66326111.3852.5612.805 1.03516.341

5.6586.78633811.5862.802(2.879) (1.100)20.546

1 Up to1974budget years; As of 1975
1 Excl. passengers in transit.
3 m.p. = monitor pulses.

calender years.
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ענף לפי עבודה, והוצאות שכר שכיר, משרות  י"ח/2. לוח
TABLEXVIII/2.EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND LABOUR EXPENSES; BY

BRANCH
Monthly average לחודש ממוצע

ממוצע
הוצאותממוצע
עבודהשכר
למשרתלמשרת

שכירשכירהוצאותשכרמשרות
AverageAverageBranchעבודהענודהשכירשנהn1TDענף

SeriesYearEmployee'sWagesLabourmonthlymonthly
postsexpenseswageslabour

Perexpenses
employee'sper

postemployee's
post

.ILמיליוניאלפים
Thousandsל"יmillionל"יIL.

הכל 197660.2278.0342.54.6165,680TOTALקודמתסך

Former197762.5418.4532.46.6908,511

197864.8698.7882.410,79013,625

197868.7657.29,564חדשה

New197971.01,237.517,418

נוסעים 197815.8190.011,998assengerהולכת road
197916.5347.421.007transportבדרכים

משאיות 19787.445.96.174ruckשירותי services
19798.199.212,270

רכבת 19782.724.79,019ailwayשירותי services
יבשתית 19792.641.315,770andוהובלה !and

transportל.נ.מ.א. n.e.c.

ימית 197810.2107.210,507eaהובלה transport and
נמלים 197910.0213.821.416portושירותי services

אוירית 19788.6118.913.872irהובלה transport
19799.0219.624,432

ואחר 19788.554.06,361torageאחסנה and
19799.2105.411,458other

ost'197815.5116.57,541דואר and
197915.6210.813,482communicationותקשורת
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(המשך) ענף! לפי עבודה, והוצאות שבר שכיר, משרות י"ח/2. לוח
TABLEXVIII/2.EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND LABOUR EXPENSES; BY

BRANCH (Cont.)
לחודש Montlmממוצע ;1\iML1j!t■ _ . _

 
"""

ממוצע
הוצאיתממוצע
עבודה.£כי

י^ת לל^רי;ל2
שכירשבירהוצאותשכרמשרותענת

בררהשכייבסיסענף Avcrat^L*AverageBr,i1Khעבודהע
BaseYearI:!11plo>e1.''sLabourmon!hl<month l\
ve;1rpostswageslabour
'100.0

!<>'CV|>l_TiSe.S
employee""per

poslcmp!11\ee*s

1מדדים !Hikes

הכל .\\,08.7470.74S0.5432.6440.6\OY]01976ל19סך

1977112.8.70S8747J627,6660.S

] 978U8ZJ1.235.71,012,11.057.1

19781979103.4188.3182,1

נוסעים 19701976117הולכת ?4JU c/JiriT,■■*/;'/4,ייו.י.9י.44 road
"7?.1977120בדדכם י, tr^nsporlנ.י.7775.164

1978124 K2H4.0'/21.999*.9?.00י.;1

19781979104.4175.1

משאיות .412נ.53?19701976123.7.1.9שירותי g444,4i ruck .,criKc■!

0,י584.663{י.1י(),7161.445.01^19

וא.(17251.591אי19 934.91,011.0נ.744.

197K1979KiO216.2./W7

רכבת 0Raihvuv.(1978100.0110שירותי .wn/ci'■.
יבשתית ?19799והוכלה 6167.2and land

transportל.נ.מ,א. rr.c.e.

ימית 6551.4544.או1970197676.6441.84הובלה 0Sea U;1n1<pon and
נמלים 197775.0562.2561.774.1.9751ושירותי 9 .pon services

1.2י.7111906*197 ד.77

I97K197997.8149.4

אויריח 3y7650,6656.9464.9469.4Air!.976!1970הובלה transport

1977149.4!,095.1IH1S.S7?7741,9,ב

5.!.3י.146.3L^44.21,י61.9[.1978160.72י

1978!979104.9184.7176,1

ואחר 19701978100.0100.0100.0Storageאחסנה and
1979108.4195.21S0.Iother

Postי.19701976111.5522.4522.4468.5468דואר and
19771"לתקשורת 1 1 .3736.6767.1661.56K8.6comimimcation

1978110.01.071.11,142.4973.01,037.4

19781979101.2181.0PS. 8
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BUSES

אוטובוסים שירותי  י"ח/5. לוח
TABLE XVII1/5.  BUS SERVICES

אוטובוסים

יחידה
Unit19651970197519761977519781979

אוטובוסים
שנתי) (ממוצע

no, 2,7803,6544.74.14,9535.2265.43K5.56N!usesמס'
)annual average)

ישיבה מקומות
שנתי) (ממוצע

1 ,000122.7162,7218.3227,9240.6250.3271.2Seating capacity
)an nun! aveiage)

"10קילומטרז'
km. ק"מ

230314S3 289322S3 .15349.162(ilometragc

Revenue at current prices שוטפים במחירים פדיון
TOTAL.

From regular lines
trips

■ From special trips
and journeys

From parcels and
miscellaneous

Revenue per km.

5,178 2,868 2,082 1.481 1,058

3.360 1.856 1,404 1,004 752

1.765 981 648 456 281

53 31 30 21

8,23 56,2114.31

25

S4.6IS3. 22

311

255

52

4

0.98

219

190

26

3

0.95

ל'" מיליוני
ImLi.llion

הכל סך

בקוים מנסיעות
קבועים

מיוחדות מנסיעות
וטיולים

ושונות מחבילות

Revenue (u t fixed prices) קבועים) (במחירים פדיון
TOTAL

' From regular lines
trips

From special trips
and journeys

From parcels and
miscellaneous

2,821

1,949

840

בי.

389

260

119

5

374

253

116

6

371

252

113

6

334

232

100

K

29.1

240

51

4

187

161

23

3

ל"י מיליוני
II.. ח0ו111וח

לק"מ פדיון

הכל סך

Labour input עבודה ומת
EMPLOYED
PERSONSIQ'IAI.
Cooperative
members

Employees

LABOUR
EXPENSES

AVERAGE
MONTH! Y WAG!
PER KMPI OYf;D
PERSON

Per cooperative
member
Per employee

15,740 15,015 13,985 13,370 13,143 9,300 7,846

7.707 7.680 7,714 8.076 8.297 5.624 4,829

8.033 7,335 6,271 5.294 4.846 3,676 3.017

5,308 3,025 1,797 1,106 860 207 118

20,932 12,220 7,690 5,079 4,174 1,384

30,664 1 7,628 I 0.676 6,672 5.348

11.593 6.558 4,019 2,666 2,164

1,792

759

977

1.269

511

no. מסי

ל"י מיליוני
11.. ריו 111 0נ רו

11.. ל"י

בקוים מנסיעות
קבועים

מיוחדות מנטיעות
וטיולים

ושונות מחבילות

ש ת

 מועסקים
הכל סך

קואופרטיב חברי

הוצאות
עבודה

שכר ממוצע
למועסק
לחודש

קואופרטיב לחבר

לשכיר

I In 1965  at 1963prices; through1978  ;it 1968 prices: 1979 בכלל ועד I97R עד ,/96.1 במחירי
at 1978 prices. ,1978 במחירי 

 1965 כשנת 1

1979 :1968 במחירי
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אוטובוסים של מסחרית מהירות  י"ח/6. לוח
TABLE XVIII/6.  COMMERCIAL SPEED OF BUSES

Km/hקמ"ש

19681970197219751976197719781979

הכל סך עירוניים 18.618.219.118.518.518.418.618.5URBANLINESקוים TOTAL

אביביפו 18.217.217.417.817.817.717.217.5TelAvivתל Yafo

18.217.919.918.218.918.918.819.3Haifaודסה

19.220.019.018.818.718.718.618.1Jerusalemירושלים

אחרות 19.919.920.321.921.1Other(22.2)19.920.4ערים towns

פרבריים 26.026.024.423.424.023.822.222.8SUBURBANקוים LINES

בינעירוניים 46.846.7INTERURBAN(43.0)49.548.046.045.045.8קוים LINES

sea transport ימית הובלה
ימית בהובלה עבודה ותשומת פדיון  י"ח/7. לוח

TABLE XVIII/7.  REVENUE AND LABOUR INPUT IN SEA TRANSPORT

1979 1978 1977 1975 1970 1965
יחידה
Unil

Revenue

TOTAL1

From freight
From chartering of ships
From miscellaneous

From freight

At current prices
22,104.0 13,522.1 7,339.0 4,117.1

16.662.8
4.993.1
448.1

11.413.1
1,911.5
197.5

6,095.0
1,175.8

68.2

3,268.5
797.0
51.6

At 1978 prices
|1I,224.7 11,413.1

שוטפים במחירים
735.9 ן353.0 ל"י מיליוני

IL. million
584.4 246.1
133.9 46.6
7.6 6.5

1978 במחירי
10,405.7 8,953.4

פדיון
הכלי סך

מטענים מהובלת
אוניות מהחכרת

משונות

מטענים מהובלת

עבודה Labourתשומת input
הכל סך no5,9334,9064,0773,9163,753EMPLOYEESמס'שכירים TOTAL

יבשה .1.270Iעובדי 1311,3481,2641,270Land workers
ים 4,6633,7752,7292,6522.483Sea..עובדי workers

ישראלים :3,0892,2201,8451,8881,805Thereof"מזה: Israelis
 עבודה .64.24390,598358,086694,634ל"יאלפיהוצאות . 1,201,943LABOUR EXPENSES

הכל thous.IL.TOTALסך
יבשה .12,91219,21285,147162,875עובדי . 306,548Land workers
ים .51,33171,386272,939531,759"עובדי . 895.395Sea workers

עבודה הוצאות .9021,5397,31914,782ממוצע . 26,688Average monthly
לחודש labourלשכיר expenses

per employee

1 Up to 1975 includes also passenger revenue.
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האונייה סוג לפי הסוחר, צי של ומעמס תפוסה אוניות,  י"ח/8. לוח
וגילה

TABLEXVIII/8.SHIPS, TONNAGE AND DEADWEIGHT OF THE MERCHANT FLEET,

BY TYPE OF SHIP AND AGE

End of year שנה סוף

וגילה אונייה 195619601Iסוג 9701975197619781979Type of ship and age

נמספ ו א תר ו PSoי f s hNumber

הכל2 '.3050no1081049094TOTALסך

אונייה Typeסוג o f ship
משא 2241797172Cargoאוניות ships

קירור 1398Refrigeratingאוניות ships

44162724Tankersמיכליות

ד י י נ ו א ה Ageגיל o f ship
שנים 2 102061461118Upעד to 2 years

34216138149334

5956412726233059
10142236403327201014

15193114182315191519
ומעלה שנה 2085135420 years and over

Gross tonnage (thousand tons) טון) (אלפי כוללת תפוסה
הכל2 135.7288.41,437.62,509.92,430.02,284.02,314.1TOTAL2סך

י י נ ו א Typeהסוג of ship
משא 67.3204.7793.1914.9895.1Cargoאוניות ships

קירור 89.367.246.5Refrigeratingאוניות ships

34.540.9540.81,521.31,488.4Tankersמיכליות

י נ ו א ה הגיל Ageי of ship
שנים 2 52.6117.6291.9715.5351.0184.6286.9Upעד to 2 years

3410.0113.7269.9472.9476.8409.441.334

5911.317.3447.5736.4911.71,015.21,257.159
101410.09.2371.7406.1447.3467.6433.61014
15  1912.37.256.6166.4221.4176.3247.81519

ומעלה שנה 2039.523.412.621.830.947.420 years and over

Deadweight (thousand tons) טון) (אלפי ס מ ע מ

הכל2 174.9374.22,411.84,474.84,176.3סך 4,170.2 4,434.4TOTAL'
משא 102.4292.01,275.61,411.01,384.6Cargoאוניות ships
קירור 101.279.455.2Refrigeratingאוניות ships

52.961.81,032.42,983.52,994.6Tankersמיכליות

1 As of 1965 includes data on Israeli ships under foreign בדגל ישראליות אוניות על נתונים כולל ב1965 החל 1

flag. 2 Up to 1975  includes passenger ships. נוסעים. אוניות כולל 1975 עד 2 זך.
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port services נמלים שירותי

בנמלים עבודה ותשומת פריון  י"ח/9. לוח
TABLE XVIII/9.  REVENUE AND LABOUR INPUT IN PORTS

il. million. unless otherwise stated אדורת צוין כן אם אלא ל"י, מיליוני

1979 1978 1977 1975 1970 1968

Revenue (at current prices)

TOTAL

From freight services

Thereof: from marine services

Thereof: from wharfage

From storage

From basic port services

From services to passengers

From miscellaneous

R"ev enu e ( a t fixed prices)1

שוטפים) (במחירים פדיון

הכל §156201סך 7521,2192,3684,340

למטענים 6691.0652.0943.890§130177משירותים

משינוע 5819931.9583.581§125168מזה:

רציף מדמי 49783665711.1442.221מוה:

4108872136309מאחסנה

בסיסיים נמל 11123875148216משירותי

לנוסעים 227152653משירותים

13103864100181משונות

קבועים)1 (במחירים פדיון

הכל 1561832102022342,799TOTALסך

למטענים 1291591811712012.498romמשירותים freight services

משינוע :1251491581631912.311Thereofמזה: from marine services

רציף מדמי :49596866731.368Thereofמזה: from wharfage

591389187Fromמאחסנה storage

בסיסיים נמל II12131417142Fromמשירותי basic port services

לנוסעים rom~2233435משירותים services to passengers

1310141413124rromמשונות miscellaneous

Labour input עבודה תשומת

5.7396.5525.5754.9644.577Employeesשכירים

לשכיר שכר 9061.0543.6686.67110.071Averageממוצע monthly wage

(ל"י) perלחודש employee (IL.)

עבודה הוצאות 1.1001.3565.0069.47814.187Averageממוצע monthly labour

(ל"י) לחודש expensesלשכיר per employee (IL.)

I Through 1978  at 1968 prices and 1979  at 1978 prices. במחירי 1979 ;1968 במחירי  בכלל ועד 1978 עד 1

.1978
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מטענים בנשפך), דלק מיכליות (למעט אוניות תנועת  י"דו/10. לוח
זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו הארץ בנמלי ונוסעים

TABLEXVIII/10.MOVEMENT OF SHIPS (excl. oil in bulk tankers), FREIGHT AND

PASSENGERS IN ISRAEL PORTS, AND THE SHARE OF THE ISRAEL FLAG IN IT

'19511I 96519701975197719781979

א רתנועת ו י נ 2Movementו of ships2
הכל סך 1,3702,1902,9512,8342.6743.0173.157SHIPSאוניות TOTAL

חיפה 1,1681,7251.7361.5441.5231.6881נמל .773Haifa port
אשדוד 71.127L1801.0091.2011נמל .263Ashdod port
אילת נמל


5488110142128121Elat port

אוניות של נטו 2,4404,5895,1746,6657,6268,7399.9S6TONNAGEתפוסה OF SHIPS

הכל סך DEPARTINGTOTALשהפליגו
רשום) נפח טונות thousand)(אלפי N.RT.)

חיפה 2.0263.8563.3394.1814.9375.2526.042Haifaנמל port
אשדוד 201,6512.1322.2122.9863.379Ashdodנמל port
אילת 114184352477501535Elatנמל port

מטעני (אלפיתנועת Freight(tonsטונות)ם traffic (thousand

הכל סך 1,5892,4734,2735,3595,0115,6636,786UNLOADINGפריקה TOTAL
חיפה 1,3202,1733.1403.6183,7293,9504,384Haifaנמל port

אשדוד 199331,4168991,3991,870Ashdodנמל port
אילת נמל


54200325386314532Elat port

הכל סך 2181,8363,3453,4864,6815,2005,658LOADINGTOTAטעינה L

חיפה 1931,5671,1061,1461,5031,4971,629Haifaנמל port
אשדוד 41,9011,8432,4802.9903,338Ashdodנמל port
אילת נמל


232338497698713691Elat port

נוסעי (אלפים)תנועת c(thousand)Passenger traffic

הכל סך 115257125146221264282PASSENGERSנוסעים TOTAL
941326973110132141Arrivingמגיעים
211255673III132141Departingמפליגים

דג7 של flag(אחוזיםישראלחלקו (percentages)Share of Israel

 המטענים 18.140.938.334.830.6FREIGHTתנועת TRAFFIC

הכל TOTALסך
18.951.146.445.137.9Unloadingפריקה
12.427.328.023.621.6Loadingטעינה

I Inc. movement in the Tel Aviv and Yafo ports.
2 Including traffic between Israel ports.

ויפו. ת"א בנמלי תנועה כולל 1

הארץ. נמלי בין אוניות מעבר כולל 2
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aviation תעופה
בינלאומיים בקוימ ישראל של תעופה שירותי  י"ח/וו. לוח

TABLE XVHl/11. ISRAEL AVIATION SERVICE ON INTERNATIONAL LINES

riTJV
Unit1950196519701975197719781979

בודדות' .noטיסות 4753.1846.0246.7109.1369.2569.351Singleמסי flights'
הטיסות ק''ממוחק 1.77116.19530.82127.65635.56433.92636.282Flightאלפי distance

1000 km.
טיסה .noשעות 6.56023.46743.42239.23650.01948.32250.886Hoursמסי flown

1.000163065467731.1581,2241.335Passengersנוסעים
בתשלום2 :152885027011.0761.1311.234Thereofמזה: revenue

בתשלום 501.3312.5313.2354.8905.0015.678מיליוניםנוסע/ק"מ
passengers

Revenue passenger/km.
millions

בתשלום שהובלו דואר tonsדברי 50483745770938808814Revenueטונות mail
בתשלום3 שהובלו 102,244111§2786.69320.39833.10997.620מטענים ,247Revenue freight3

I Flight in one direction.
2 I.e.. a passenger paying more than 259cf of the fare.
3 Incl. excess freight of passengers.

אחד. בכיוון טיסה 1

מהמחיר. 2 591 מ למעלה המשלם נוסע 2

נוסעים. של עודף מטען כולל 3

ונמלי תעופה חברות בשירותי עבודה ותשומת פדיון י"ח/2ו. לוח
תעופה

TABLEXVIII/12. REVENUE AND LABOUR INPUT IN AIRLINE AND
AIRPORT SERVICES

יחידה
Unit196519701975197719781979

כבמחירפדיון ט ו ש םם ceי sRevenue at current pr
הכל "יסך ל 1593531,3153,82512,329מיליוני §6,962TOTAL

IL. million
נוסעים מהולכת 1292689782.6998.381מזה: §4.807Thereof: from passengers

ודואר מטענים 19612306972.231מהובלת §1.121from freight and mail
אחרים 1124107294Iמשירותים ,089 699from other services

לבמחיריפדיון עם ו ces'Revenueים'כ at fixed p ri
הכל "יסך ל 3665489097,738מיליוני §975TOTAL

IL. million
נוסעים מהולכת 2754055765מזה: .307 586Thereof: from passengers

ודואר מטענים 76962401מהובלת .459 247from freight and mail
רתשומת ד ו ב Labourע input

הכל סך .noשכירים 2,4534,1886,0406,5007,284מסי 7,063EMPLOYEES TOTAL
תעופה 1.9773.4944,5034.8725.392בחברות 5.289In airlines
תעופה 4766941.5361.6271,892"בנמלי 1,774At airports סך עבודה ליהוצאות 30713298762,990מיליוני 1,709LABOUR EXPENSES

שוטפים) (במחירים .ILהכל millionTOTAL (at current prices)
תעופה 27642797712.562בחברות 1.462In airlines
תעופה 3750105428בנמלי 247At airports

לשכיר שכר .ILממוצע 8621,1973,8939,49529,175ל"י 1 7,045AVERAGE MONTHLY
WAGESלחודש PER EMPLOYEE

ו/עופה 9351,2904.33711.12533.718בחברות 19.467In airlines
תעופה 5597252.4884.61316.728בנמלי 9.824At airports

1 Through 1978 at 1968 prices; 1979  at 1978 prices. .1978 במחירי  1979 ;1968 במחירי  בכלל ועד 1978 עד
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ודואר מטענים נוסעים, של בינלאומית אוירית תנועה  י"ח/גו. לוח
TABLEXVIII/13.INTERNATIONAL AIR TRAFFIC OF PASSENGERS, FREIGHT AND

MAIL

1949196019701975197719781979

שנחתו 2,2052,9269,0798,18810,22711,38511,586AIRCRAFTמטוסים LANDING
הכל סך 2,6772,826PASSENGERS'TOTAL§922231,1901,6502,413נוסעים1

(thousands)(אלפים)
701116038261,20751.3431.430Arrivingנכנסו
221125878241,20651,3341,396Departingיצאו

הכל סך 4593,51630,71044,129107,468128,122142,562FREIGHT'TOTALמטענים2 (tons)
(טונות)
2931,48613,52816,57340,95753,76662,296Unloadedנפרקו
1662,03017,18227,55666,51174,35680.266Loadedנטענו

(טונות) הכל סך 1305221,7632,4742,8582,8102,845MAILTOTALדואר (tons)
713219141,4201,7701,7581,809Arrivedהגיע

592018491,0541.0881,0521,036Dispatchedנשלח

I As of 1970, including passengers in transit.
2 Excluding mail.

במעכר. נוסעים כולל ב1970. 7,חל 1

דואר. כולל לא 2

לישראל שכר טיסות  י"ח/14. לוח
TABLE XVIII/14.  CHARTER FLIGHTS TO ISRAEL

1973197519761977§19781979

שנחתו 4082143207061,0501,497AIRCRAFTמטוסים LANDING
הכל סך TOTA L

בןגוריון תעופה 4082062595708601,264Atבנמל BenGurion Airport
אילת תעופה 861136190233Atבנמל Elat Airport

הכל סך 73,31643,77570,837232,961נוסעים 166,230341,608PASSENGERS TOTAL

בןגוריון תעופה 73.31642,83460,841200,082בנמל 142,446294. illAt BenGurion Airport
הכל סך total

37,06721,59930,84372,351100,404148,909Arirvingנכנסו
36,24921,23529,99870,09599,678145,402Departingיצאו

הכל סך אילת תעופה 9419,99623.78432,87947,297AtElatבנמל .Airport  totat
5545.47212,17316,73923,597Arrivingנכנסו
3874,52411,61116,14023,700Departingיצאו
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posts and communication ותקשורת דואר
ותקשורת דואר בשירותי עבודה ותשומת פדיון  י"דו/15. לוח
TABLEXVIII/15.REVENUE AND LABOUR INPUT IN POSTAL AND

COMMUNICATION SERVICES

1979 §1978 §1977 1975 1970 1965 1963

Revenue al current prices (IL. million) ל"י) (מיליוני שוטפים במחירים פדיון
הכל 1211775062,0374,3727,13812,540TOTALסך

דואר שירותי :263359183294633917Thereofמזה: postal services

מברקה 101733137219517881telegraphשירותי services

טלפונים 781193441,5563,5945,50910,038telephoneשירותי services

במתיו קבועיפדיון (מיליוניים 'prices(millionל"י)ם' (IL.Revenue at fixed

הכל 4888871,1451,1397,978TOTALסך
דואר שירותי :55696272575Thereofמזה: postal services

מברקה 30494661618telegraphשירותי services

טלפונים 3357181,0199706,328telephoneשירותי services

input^abourעבודהתשומת

שכירים 10,42512,36214,11116,12715,71215,52815,828AVERAGEממרצע NUMBER

OFלחודש EMPLOYEES

PER MONTH

6,8577,63810,19412,66213,08013,02913,114Permanentקבועים workers

3,5684,7243,9173,4652,6322,4992,714Temporaryארעיים workers

 עבודה 48741264919251,3452,497WAGESTOTALשכר
הכל .IL)סך million)

ל"י) (מיליוני
39581084468681,2712,340Permanentקבועים workers

91618455774157Temporaryארעיים workers

לשכיר 3834967412,5374,9077,21813,147Monthlyממוצע average

(ל"י) perלחודש employee (IL.)

 עבודה 60921606111,2281,8283,387LABOURהוצאות EXPENSES

הכל TOTALסך (IL. million)

ל"י) (מיליוני
50741395591,1591,7353,193Permanentקבועים workers

101821526993194Temporaryארעיים workers

לשכיר 4766159453,1576,5139,81217,833Monthlyממוצע average

(ל"י) perלחודש employee (IL.)

1 Through 1978  at 1968 prices and 1979  at 1978 prices. במחירי  1979 ;1968 במחירי  בכלל ועד 1978 עד 1

.1978
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דואר שירותי  י"דו/16. לוח
TABLE XVIII/16.  POSTAL SERVICES

תקציב Budgetשנת year

Unit 19781979§1977§195019601970יחידה

וסניפים דואר .Noבתי 641141812072102103ostמסי offices and branches
דואר 772183453923993953ostal"סוכנויות agencies
נע דואר 52936434343Mobileקוי Post Routes

נע לדואר קשורות 95550592662672691Localitiesנקודות served by
Mobile Post Office

שכורים דואר 1,00015.942.174.077.082.2Rentedתאי post ofifce boxes
הכל סך דואר 1,000,000165360444442435Mailדברי total

בארץ 116263312310304Dispatchedנשלחו inland
לחו"ל 2352717171Dispatchedנשלחו abroad

מחו"ל 2645616160Receivedהתקבלו from abroad
לחו"ל שנשלחו דואר Tonsדברי 2897161,6571,6601,6611,676vlailטונות dispatched abroad

אויר בדואר :65169518664626610Thereof"מזה: by air mail
הכל 1,0007301,4612,4452,2582,1542,059Parcelsחבילותסך  total

הארץ 1391,0051,7371,6171,5521,445Inlandבפנים
לחו"ל 17131263230200205Dispatched"נשלחו abroad

מךוו"ל 574325445411402409Receivedהתקבלו from abroad
לחו"ל אויר בדואר Tonsחבילות 293302312Air§845275טונות mail parcelsoutgoing

הכל סך 1,0001,5702,2081,4731,4411,355Telegramsמברקים total
הארץ 524671805547517496Inlandבפנים
לחו"ל 471450678419381345Dispatchedנשלחו abroad

מחו"ל 429431689460495475Receivedהתקבלו from abroad
ים בלב אוניות 1836474839Withעם ships at sea

תקשורת  י"ח/7ו. לוח
TABLE XVIII/17.  COMMUNICATION

תקציב Budgetשנת year

Unit 195019601970197719781979יחידה

Telephoneטלפון
.Noמירכזות 'CD527889124125131Exchanges

ניידות "מהן:
2282628Thereof: mobile

המירכזות קויםקיבול 80441831865922Exchangeאלפי capacity
מחוברים ישירים 1,000קוים lines1768369686731786Direct exchange lines

connected
(כולל ממתינות 1,000132070188212216Applicationsבקשות outstanding

ביצוע) .incl)הודעות installation orders)
טלפון 311235269931,0501,130Telephonesיימכשירי

ציבוריים .Noטלפונים 5403,7406,8907,2307,250Publicמס' telephones
בינלאומיים 640664International§140531"אפיקים channels

נתונים להעברת 638824Data§46478"קוים transmission lines
הארץ כפנים .m.pשיחות 106 a"s893051,200§2,341§2,4952,757Inland calls

בינ"ל דקותשיחות 1906,18536,30045,20255,915Internationalאלפי calls
הכל 1,000סך minut. total

972,46813,00017,70221,416Outgoingיייוצאות
ישיר בחיוג יימזה:

8,55313,24016,396Thereof: by direct dialling
933,71727,500יינכנסות §23,00034,500Incoming

ים בלב אוניות ייעם
1851164164120With ships at sea קויםטלקס Telexאלפי

המירכזות 1,000קיבול lines4501,9604,1304,4804,610Exchange capacity
.Noמכשירים 2801,3502,7703,0253,385Machinesמס'

הארץ בפנים .m.pשיחות 1000 23,000§2,5139,659פ''מ §20,00024,000Inland calls
ביןלאומיות דקותשיחות 9,710International§1161,8437,351אלפי calls

1,000 minut.

m.p.  monitor pulses. מונה. פעימות  פ"מ
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ROADS כבישים

החזקה לפי סלולות, דרכים  י"ח/18. לוח
TABLE XVIII/18.  ROADS, BY TYPE OF MAINTENANCE

תקציב Budgetשנת year

19611965197019731976197719781979Maintenanceהחזקה

Length תז)1)

ALL ROADS1

Government only

Government and local

authorities

Local authorities

total

Thereof: municipalities

local councils

)

12,160 11,891 11,670 11,452

3,680 3,593 3,445 3,108

1,007 1,093 1,119 1,223

6,923 6,708 6,446 6,279

3,936 3,860 3,705

1,668 1,594 1,594

Area (thousand sq.m.)

ALL ROADS'

Government only

Government and local

authorities

Local authorities

total

Thereof: municipalities

local councils

75,587 73,719 71,791 69,879

. . 24,073 22,863 20,202

6,339 6,487 7,084

.. 41,800 40,610 39,558

. . 28,638 28,047 27,050

8,730 8,336 8,336

(ק"מ) אורך

הדרכים1 6,6757,9049,71210,657כל

בלבד I,3,0733ממשלה 683,2853,336

ורשויות 744790888909ממשלה

מקומיות

מקומיות 2,7553,7155,1175,829רשויות

הכל סך
עיריות 1,6592,1312,8353,140מזה:

6341,039מועצות .1,2751,463

מקומיות

(אלפי מ"ר)שטח

הדרכים1 41,49654,32462,844כל

בלבד 15,27016,65819,406ממשלה

ורשויות 3,3383,8715,1866,139ממשלה

מקומיות

מקומיות 13,57519,99130,16436,322רשויות

הכל סך 
עיריות 9,34312,87819,36522,442מזה:

2,5414,7626,4878,108מועצות

מקומיות

ממוצע Average(מטרים)רוחב width (meters)

הדרכים1 5.35.65.96.1626.26.2ALLכל ROADS'

בלבד 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 :5.66.06.87.17.37.37.3Thereofמזה: municipalities

4.04.65.15.55.25.25.2localמועצות councils

מקומיות

1 Incl. pirvately maintained roads. פרטית. באחזקה דרכים כולל
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ובהשתתפותה הממשלה שבהחזקת סלולות דרכים י"ח/9ו. לוח
TABLE XVIII/19.  ROADS MAINTAINED BY THE GOVERNMENT AND WITH

GOVERNMENT PARTICIPATION

Budget year תקציב שנת

Mode of maintenance 1979 1978 1977 1976 1975 1970 1965 1961 החזקה צורת

TOTAL

Asphalt paved

Non asphalted

Only by government

By government and
other authorities ■

Length (km.) (ק"מ) אורך

4,687 4,686 4,564 4,331 4,331 4,173 3,958 3,817 הכל סך

4,687 4,686 4,560 4,321 4,321 4,082 3,682 3,094 אספלט עם

  4 10 10 91 276 723 אספלט ללא

3,680 3,593 3,445 3,108 3,366 3,285 3,168 3,073

1,007 1,093 1,119 1,223 965 790 744

בלבד הממשלה ידי על

בשיתוף הממשלה ידי על
אחרים גורמים

Government expenditure on
maintenance and construction
)IL. million at current prices)

להחזקה הממשלה הוצאות
שוטפים) במחירים ל"י (מיליוני וסלילה

הכל 16.363.2135.9365.6387.0586.41,262.62,457.3TOTALסך

בלבד הממשלה ידי 10.011.220.546.070.686.7156.7352.7Byעל government only

בטיחות' ואביזרי 2.03.72.215.217.821.081.8110.9Repairsשיפורים and safety
equipment1

ושיקום 3.442.062.7140.8154.9296.4591.61,323.8Constructionסלילה and repair

בשיתוף הממשלה ידי 0.30.84.316.815.617.832.735.6Byעל government and
אחרים otherגורמים authorities

כבישים ושיקום 0.65.546.2146.8128.1164.5399.8634.3Constructionsסלילה and repair of
הממשלה ידי על newחדשים roads by government
אחרים גורמים andבשיתוף other authorities

1 Such as: fences, bicycle paths, lights, etc. וכוי. תאורה אופניים, שבילי ביטחון, גדרות כגון:
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המסעה ורוחב הכביש סוג לפי הבינעירוניים1, הכבישים אורך י"ח/20. לוח
TABLEXVIII/20.LENGTH OF INTERURBAN ROADS', BY TYPE AND WIDTH OF ROAD

.Kmק"מ

(מטרים)רוחב Widlhהמסעד, of road (m.)
הכל Typeסך of road הכביש סוג
Total3.004.005.006.007.0110.00

3.994.995.996.997.009.99 13.9914.0014.01 +

51 96

הכל 3,0764698665484796001440528TOTALסך
1,55667260225338567832518Trunkעורקי

IRegionalר1,155295447261125163אזורי

36510715962161731מקומי


Local

1 97 0

הכל 3,239291699425724912103413015TOTALסך

1,6494818814028781662812512Trunkעורקי

1,201174352227354783643Regionalאזורי

389691595883181מקומי


1


Local

41 9 7

הכל 3,3601984522501,0101,208104217714TOTALסך
1,755211775932195363417212Trunkעורקי
1,2111351601335372293852Regionalאזורי

394421155815226מקומי
1

Local

71 97

הכל 3,2031323982061,0711,1746151956TOTALסך

1,63920163393148942141894Trunkעורקי

1,178801391165772543162Regionalאזורי

387329651180261Localמקומי

n
F
r:

£
F
c:

1 Maintained by government only בלבד. הממשלה באחזקת 1



motor vehicles מנועיים רכב כלי

הרכב סוג לפי מנועיים, רכב כלי  י"ח/ו2. לוח
TABLE XVIII/21.  MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE

End of year, unless otherwise stated אחרת צוין p אם אלא שנה, סוף

הרכב 31סוג III
1951 !

31 III
1960196519701975197719781979Type of vehicle

הכל 34,10369,580171,309266,233419,389450,415473,773524,950TOTALסך
פרטיות' 9,57823,98080,542147,785279,486307,785355,761397,351Privateמכוניות cars'

13,58221,45341,54166,01396,138101,39877,13686,772Trucks',2משאיות',2
1,4192,3943,2474,6555,7706,2256,4196,771Busesאוטובוסים

1,2392,4772,6043,4204,5424,9325,1495,167Taxisמוניות
מיוחד3 3948151,3772,3253,3023,4323,2893,521Specialרבב service vehicles3
7,89118,46142,13842,03530,14826,64326,01925,368Motorcyclesאופנועים and
motorוקטנועים scooters

1 From 1978 on dual purpose vehicles (most having a load
capacity up to 0.9 tons) were transferred from "trucks" to
"private cars". 2 Including tractors and semitrailer
combinations. 3 Such as ambulances, sanitary vehicles, etc.

טון) 0.9 עד מורשה מטען בעל (בעיקרו שימושי דו רכב 1

ל"מכוניות מ"משאיוח" ,!9783 החל הועבר,
כגון 3 ותומך. גורר רבב כולל 2 פרטיות".

וכוי. סניטריות מכוניות אמבולנסים,

לפי המנועיים, הרבב בלי של הייצור ושנת הממוצע הגיל  י"ח/22. לוח
הרכב סוג

TABLEXVIH/22.AVERAGE AGE AND YEAR OF PRODUCTION OF MOTOR
VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE

End of year שנה סוף

מיותד'מכוניות רכב
הכל אופנועיםSpecialמוניותאוטובוסיםמשאיות'פרטיות'סך
TotalPrivateTrucks'BusesTaxisserviceMotorcycles

carsvehicles'

(שנים)הגיל Averageהממוצע age (years)
19705.86.1 5.17.12.27.67.6
19755.76.0 5.48.42.97.88.4
19766.16.2 5.98.82.98.18.9
19776.56.5 6.39.13.58.29.5
19787.06.5 6.99.53.38.610.4
19796.96.4 6.89.74.09.010.7

ב1979 הרכב בלי Numberמצבת of vehicles in 1979
יצור שנת

Year of production
total2 הכל2 524,95086,772סך 397,3516,7715,1673,52125,368
Up to 1960 11,2131,696עד 6,969669142941,571
1961  196559,1086,622 45,5111,31084745,183
19661970108,58615,756 80,0231,43235978010,236
1971  1975200,89739,166 149,4542,4542,3331,3746,116
1976197851,19511,657 64,9537041,9804591,442

1979 +63,90111,872 50,432201473140783

/1 See notes to Table XVIII21.
2 Incl. vehicles of year of production not known.

י"ח/!2. בלוח הערות ראה 1

ידועה. אינה ייצורם ששנת רכב כלי כולל 2
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ושנת דלק סוג מורשה, מטען לפי מסחרי1, ורכב משאיות י"ח/23. לוח
ייצור

TABLEXVIII/23.TRUCKS AND COMMERCIAL VEHICLES1, BY LOAD CAPACITY,

TYPE OF FUEL AND YEAR OF PRODUCTION

1979

End of year שנה סיף

מטען (טונות)קבוצת Loadמורשה capacity group (tons)
דלק noType of fuel and

year of production ייצור המשאיותושנת 0.9כל עד

All trucksUp to 0.91.02.93.05.96.09.910.014.915.019.920.0+

המשאיות2 86,77247,061כל 23,2773,8547,2592,5584971,362ALL TRUCKS2
73,37646,876בנזין 23,2092,529178535ISGASOLINE
1336185סולר 681,3257,0812,5054921,347FUEL OIL

1960 1,696568עו 33439C34729320Up to 1960

1,16123בנדן 227C10Gasoline
535545סולר 33212C33729320Fuel oil

196119656,6222,265 2,27384493618371001961  1965

5,2412,255בנזין 2,27069C103IGasoline
1,38110סולד 315>926180799Fuel oil

1966197015,7565,755 6,673981,6523984322719661970
13,1655,743בנדן 6,66571>191Gasoline
!2,591סולר 12 826!1,63339743227Fuel oil

1971197539,166952 23,930 8,8792,9541.32C32375719711975
33,480623בנזין 23,903 8,8473S15Gasoline
5,686329סולר 27 322,91:1,30332C752Fuel oil

1976197811,657442 8,450 2,12573!17S8S24419761978
10,154195בנוין 8,432 2,1165C1:9Gasoline
1,503247סולר 18 968i< 16*8>235Fuel oil

1979+11,872239 6,784 2,992< 63443.141979 +
10,17232בנדן 6,689 2,9784>rGasoline
1,700207סולר 55 1458.43;314Fuel oil

/. See note ' to Table XVIII21.
2 Including vehicles of year of production not known.

י"ח/ו2. בלוח י העוד, ראה 1

ידועה. לא ייצור משנת רכב כולל 2
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traffic on nonurban roads עירוניים לא בכבישים תנועה

שנתי) (ממוצע נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה נ&ח י"ח/24. לוח

TABLEXVIII/24.DAILY TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD SECTIONS (annual

Thousand vehicles average) רכב כלי אלפי

דרך מק"ממסי
ק"מוקטע עד

Road*הקטעFrom km.1963197019761977;978J979Road section
section
No.

to km.

 Telת"איפוירושלים AvivYafo Jerusalem
חדש) new)(כביש highway)

001001 גנותא מחלף 0.04.59.9Telת"איפו AvivYafo Gannot intch.
שפירים001002 גנותמחלף 4.56.417.6Gannotמחלף intch.  Shapirim intch.
001003 שפירים 6.413.721.5Shapirimמחלף intch. 

נתכ"ג B.Gמדולף Airport intch.
לוד001004 מחלף נתב"ג 13.714.710.0B.Gמחלף Airport intch.  Lod intch.
לטרון001005 לודמחלף 13.7Lod_14.733.6מחלף intch.  Latrun intch.
הגיא001006 לטרוןשער 33.638.516.2Latrunמחלף intch.  Shaar HaGay
ירושלים000103  הגיא 2.621שער .311.716.118.818.322.0Shaar HaGay Jerusalem

ת"איפו Ramlaרמלה Tel AvivYafo
לרחובות000106 המסילה 45.248.95.916.822.725.924.714.2Rehovotמפגש railway crossing

הרופא אסף Asafצומת HaRofe intersection
000107 הרופא אסף 48.952.86.920.528.926.421.624.3Asafצומת HaRofe ints. 

דגן בית Betצומת Dagan ints.
השבעה000108 דגןמחלף בית 52.854.317.217.544.455.738.030.3Betצומת Dagaints HaShiva intch.
אזור000109 השבעה 54.356.112.931.841.342.932.041.4HaShivaמחלף intch.  Azor

חיפה TelAvivYafoת"איפו Haifa
001107 ברוך) (תל אביב 7.910.714.228.139.239.840.441.4Telתל Aviv (Tel Barukh)

גלילות Gelilotצומת ints.
נתניה001110 פולגמחלף Poleg,27.932.221.822.121.823.123.5מחלף intch.  Netanya intch.
אולגה001111 גבעת נתניה 32.247.46.615.824.120.028.328.2Netanyaמחלף intch.  Givat Olga ints.
002001 אולגה גבעת 63.877.57.810.211.712.313.0Givatצומת Olga ints.

יעקב זכרון Zikhronמחלף Yaaqov intch.
002002 יעקב זכרון 63.877.57.810.211.712.313.0Zikhronמחלף Yaaqov intch. 

עתלית Atlitמחלף intch.
002003 עתלית 77.586.06.810.710.914.411.1Atlitמחלף intch. 

דרום חיפה Haifaמחלף south intch.

חדרה  ראם Reemצומת intersection  Hadera
גדרה001201 צומת ראם 0.05.610.516.115.115.114.9Reemצומת ints.  Gedera ints.
בילו001203 צומת  נוף תל 9.515.05.08.310.612.013.210.1Telצומת Nof ints.  Bilu ints.
רמלה001204 כילו .15.021צלמת 54.86.96.89.48.4Bilu ints.  Ramla
על001210 אל לודצומת 30.031.69.212.316.114.115.9Lodמחלף intch.  El Al ints.
השרון001215 הוד סגולה 43.950.06.59.510.613.915.312.6Segulaצומת ints.  Hod HaSharon
השרלן001217 צומת  רעננה 53.069.78.811.611.011.812.8Raananaצומת ints.  HaSharon ints.
הרואה001218 צומת השרון 69.777.53.55.28.59.19.810.9HaSharonצומת ints. Ha Roe ints.
חדרה001219 נחל צומת הרואה 77.582.63.26.07.57.110.710.4HaRoeצומת ints.  Hadera stream ints.

 לציון Raananaרעננהראשון  Rishon LeZion
אשקלון  Ashqelon

שדה001303 האלוף גההצומת .10.914.16.823.840.841.642.744.8Gehaintsצומת HaAluf Sade ints.
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נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע  י"דו/24. לוח
(המשך) שנתי) (ממוצע

TABLEXVIII/24.DAILY TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD SECTIONS (annual
average) (cont.)

Thousand vehicles רכב כלי אלפי

דרך מק"ממס'
"מוקטע ק עד

Road*svpnFrom km.196319701976197719781979Road section
sectionto km.
No.

001305 שדה האלוף 15.1צומת  17.49.925.741.546.746.951.1HaAluf Sade ints.
מסובים Mesubimצומת ints.

השבעה001306 מחלף מסובים 17.421.09.937.353.853.356.354.6Mesubimצומח ints.  HaShiva intch.
001307 השבעה 21.025.45.615.332.835.134.237.9HaShivaמחלף intch.

דרום בני Beneצומת Darom ints.
הלל001310 אבא צומת זכאי בן 39.544.611.65.05.96.14.7Benצומת Zakayints.Abba Hillel ints.
001314 הלל אבא 66.475.23.510.110.614.812.6Abbaצומת Hillel ints.

מרדכי Mordekhaiצומת ints.
נהריה Haifaחיפה  Nahariyya

הזיקוק002101 בתי הקריות 3.4צומת 5.812.628.628.640.634.533.9Qerayot ints. Rafinaires
עכו002104 ביאליק 10.220.75.211.516.621.415.321.8Qiryatקרית Bialiq Akko
21.628.74.66.710.011.712.411.9AkkoNahariyyaעכונהריה002106

פינה Akkoעכוראש Rosh Pinna
אחיהוד002301 26.26.17.08.3Akko*21.729.9עכוצומת Ahihud ints.
פינה002307 74.482.61.84.13.84.43.9Zefatצפתראש Rosh Pinna

טבריה  Haifaחיפה Tibeiras
יגור002402 הקריותצומת 3.510.35.110518.112.612.213.2Qerayotצומת ints.  Yagur ints.
נהללנצרת002406 25.036.03.44.94.15.05.1Nahalalצומת ints.  Nazareth
טבריה002410 פוריה 63.069.02.84.14.85.14.8Poriyyaצומת ints.  Tiberias
אשדוד003001 רוהנמל גן 26.545.014.513.315.817.1Ganמחלף Rawe intch.  Ashdod port

חדרה פרודעפולה Parodצומת intersection
AfulaHadera

עפולה003203 תבור 31.948.12.54.85.15.14.8KefarTavorכפר Afula
מגידו003205 50.459.85.66.77.17.09.0Afulaעפולהצומת  Megiddo ints.
עירון003206 צומת מגידו 59.879.41.34.04.87.07.45.9Megiddoצומת ints.  Iron ints.
צומת003210 מזרח חדרה 86.890.53.86.49.76.012.712.7Haderaצומת East ints.  Hadera

חדרה streamנחל ints.

לטרון מחלף הלל אבא Abbaצומת Hillel intersection 

הודיה007101 צומת הלל אבא 0.04.27.81.82.63.03.13.4צומת
Latrun interchange

Abba Hillel ints.  Hodiyya ints.
מלאכי007102 צומת  הודיה 4.216.01.31.55.45.34.76.1Hodiyyaצומת ints. Malakhi ints.
ראם007103 צומת מלאכי 16.020.33.812.512.614.013.614.9Malakhiצומת ints.  Reem ints.
007105 (הגבורה) נחשון צומת

לטרון מחלף
35.440.0




2.82.62.3Nahshon ints.  Latrun intch.

מלאכי צומת שבע BeerShevaבאר Malakhi
intersection

0081 OIKקמה צומת שבע 0.024.44.65.85.26.1Beerבאר Sheve Qama ints.
פלוגות008102 צומת קמה 24.450.84.34.84.65.94.6Qamaצומת ints.  Pelugot ints.
מלאכי008103 צומת פלוגות 50.864.06.57.77.58.2Pelugotצומת ints.  Malakhi ints.

הערבה צומת  שבע Beerבאר Sheva Arava
דימונה008301 צומת שבע 0.035.36.72.63.83.84.34.0Beerבאר Sheva  Dimona ints.
צומח008302 דימונה 35.369.42.12.62.93.3Dimonaצומת ints.  Arava ints.

הערבה

1 Traffic was influenced by openingof theJerusalemTel Aviv
road on II VII 1978.
intch.  interchange ints. = intersection

תל  ירושלים החדש הכביש מפתיחת הושפעה rwwin 1

.11 vn ב1978 אביב
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רכב סוג לפי הארצי, הקילומטראז' אומדן י"ח/25. לוח
TABLEXVIII/25.ESTIMATED KILOMETRAGE, BY TYPE OF VEHICLE

Million km. per year כשנה ק"מ מיליוני

רכב 19631965197019751976197719781979Typeסוג of vehicle

הכל1 2,1743,1305,8929,1879,2649,27210,05010,277TOTAL1סך

:Thereofמזה:

פרטיות 9251,5802,8455,0255,0845,1005,5506,344Privateמכוניות cars

6368032,0113,0673,1073,0323,3002,738Trucks2משאיות2

197244372408436447460430Busesאוטובוסים

182200259320323366427432Taxisמוניות

וקטנועים 363273224225221209Motorcyclesאופנועים and motor
scooters

1 Incl. special service vehieles.
2 Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations.

מיוחד. רכב כולל 1

ותומך. גורר ורכב מסחרי רכב טנדרים, כולל 2

בשבוע יום לפי בינעירוני, קילומטראז' י"ח/26. לוח
TABLEXVIII/26. INTERURBAN KILOMETRAGE, BY DAY OF WEEK

בשבוע 19621965197019751976197719781979Dayיום of week

ק כשנהמיליוני 0.Million km. per year

הכל 1,086.81,758.32,966.34,338.84,502.44,634.695,035.65,144.2TOTALסך

Precentagesאחוזים

א' 16.014.415.615.415.415.615.615.8Sundayיום

ה' עד בי ימים
יומי) (ממוצע

15.415.314.915.115.115.115.115.2MondayThursday
)daily average)

ו' 13.212.513.113.313.113.013.112.9Fridayיום

9.21.911.710.911.110.910.810.5Saturdayשבת
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הדלק וסוג גיל הרכב, סוג לפי לרכב, קילומטראז' ממוצע  י"ח/27. לוח
TABLEXVIII/27.AVERAGE KILOMETRAGE PER VEHICLE, BY TYPE AND AGE OF

VEHICLE AND TYPE OF FUEL

Thousand km. ק"מ אלפי

דלק סוג גיל. רכב. סוג
כולל 197019751976197719781979ומשקל

Type of vehicle. age. type of fuel
and gross weight

הכל פרטיותסך 19.318.417.716.917.216.8PRIVATECARSמכוניות TOTAL

שנים j 22.520.218.517.317.919.8Upעד to 3 years

שנים 4  920.218.318.317.517.717.149 years

שנים 10  2117.615.515.915.416.114.61021 years

שנים +2214.017.315.316.214.213.322+ years

75.772.268.275.085.883.9TAXISמוניותהכל TOTAL

סולר :84.273.068.275.286.083.9Thereofמזה: fuel oil

שנים נ עד :82.078.572.975.786.483.4Thereofמזה: up to 3 years

הכל1 30.532.131.631.031.633.4TRUCKSמשאיותסך TOTAL1

הכל 26.826.927.227.027.827.7Gasolineבנזיןסך total

(טונות) כולל Grossמשקל weight (tons)

4 עד :26.226.727.326.627.627.4Thereofמזה: Up to 4

4.1 9.030.127.926.830.728.827.44.19.0

9.1 16.0(34.6)(31.8)(27.0)(41.4)36.145.39.1  16.0

הכל 51.465.758.754.460.364.3Fuelסולוסך oil total

(טונות) כולל Grossמשקל weight (tons)
9.1 16.0 Thereof9.1:51.460.853.353.755.860.7מזה:  16. 0

16.1 25.059.072.567.155.272.268.016.125.0

26.0+61.9(84.0)114.059.669.770.926+

 וקטנועים 8.68.77.88.38.38.1MOTORCYCLESאופנועים AND

הכל MOTORSCOOTERSסך TOTAL

עזר מנוע עם אופניים :6.36.97.77.2Thereof(8.0)7.7מזה: Bicycles with engine

8.911.39.010.39.310.0Motorcyclesאופנועים

9.08.48.38.48.28.0Motorקטנועים scooters

I Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations. תומך. גורר ורכב מסחרי רכב טנדרים. כולל
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ROAD ACCIDENTS

מעורבים רכב וכלי נפגעים נפגעים, עם דרכים תאונות  י"דו/28. לוח
TABLEXVIII/28.ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES, AND VEHICLES INVOLVED

דרכים תאונות

שנתי Annualממוצע average
1976197719781979

195119541955195919601964196519691970197419751979

נפגעים עם תאונות
מספרים

4,086

מוחלטים
6,9729,58211,37114,84615,14314,322

Absolute numbers

14,367 §16,695 15,753Accidents involving casualties

הכל סך נפגעים
הרוגים

קשה פצועים
קל פצועים

5,188
199

1,273
3,716

8.830
183

1,785
6,862

12,793
257

2,165
10,380

15,860
371

2,675
12,813

21,567
668

3,610
17,289

21,885
614

3,558
17,713

20,920
602

3,472
16,846

24,044 22,721
619 636

3,811 3,490
19,614 18,595

20,633
566

3,622
16,445

CASUALTIES TOTAL
Fatally injured
Severely injured
Slightly injured

עם בתאונות מעורבים רכב כלי
נפגעים

5,4939,30113,86816,80223,32423,91222,75026,377 25,03022,605Vehicles involved in accidents
involving casualties

נפגעים עם תאונות

שיעורים

254

תושבים' ל00,000ו
418 364416440419

Rates per 100,000 population'
380 460 436 405Accidents involving casualties

הכל נפגעיםסך
הרוגים

קשה פצועים
קל פצועים

322
12
79

231

461
10
93

358

558
11

94
452

580
14

97
468

640
20
107
513

605
17
98
490

592
17
98
477

651 629
17 18

103 96
531 515

545
15

96
434

CASUALTIES TOTA L

Fatally injured
Severely injured
Slightly injured

בתאונות מעורבים רכב כלי
נפגעים עם

341486605615692661644715 693597Vehicles involved in accidents
involving casualties

Average annual population.

0

>
U

2
0
U
a
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z
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נפגע וסוג תאונה סוג לפי נפגעים, עם דרכים י"ח/29.תאונות לוח
TABLEXVIII/29.ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES, BY TYPE OF

ACCIDENT AND CASUALTY

1979

פצועיםפצועים
הכל19771978 קלקשההרוגיםסך

TotalFatallySeverelylightly
injuredinjurednjured

הכל 15,75316,69514,3672,747תאונותסך 48511,135ACCIDENTTOTAL

תאונה Typeסוג of accident
רכב עם התנגשות

נע
7,6968,0066,851906 1455,800Collision with moving

vehicle
רכב עם התנגשות

עומד'
25523016123 1137Collision with parked

vehicle1
עצם עם התנגשות

דומם
368457389140 10239Collision with an

obstruction
בהולך פגיעה או דריסה

רגל
5,3645,7164,9361,189 2543,493Running over or collision

with a pedestrian
בתוך בנוסע פגיעה

רכב כלי
60168665548 607Injury of passenger

inside vehicle
653658546190התהפכות 35321Overturning
10313912024הוולקה 294Skidding

713803709227אדור 38444Other

הכל2 22,72124,04420,6333,622נפגעיםסך 56616,445CASUALTIESTOTAL

יל ג

(014) 3,6363,8082,739602ילדים 802,057
Age
Children (014)

(1564) 17,40418,51113,4612,231מבוגרים 31010,920Adults (1564)
(65+) 1,6811,7251,450310קשישים 961,044Old (65+)

הנפגע Typeסוג of injured
6,3276,5395,605814נהג 1194,672Driver

אופנוע 874969836142רוכב 768Driver of motorcycle
8,7059,2437,9811,244נוסע 1556,58;Passenger

אופניים 1,0101,138962165רוכב 2477:Rider of bicycle
רגל >5,6566,0815,200הולך 1,245 2593,69(Pedestrian

1497449jאחר 12 23Other

1 Incl. collision with vehicle stationary other than for parking,
2 Incl. injured of age not known.

חניה. לשם לא שנעצר רכב עם התנגשות כולל
ידוע. אינו שגילם נפגעים כולל 2
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ק"מ למיליון דרכים בתאונות המעורבים מנועיים רכב כלי י"ח/30. לוח
רכב וסוג תאונה סוג לפי נסיעה,

TABLEXVIII/30.MOTOR VEHICLES INVOLVED IN ROAD ACCIDENTS PER ONE

MILLION KM. OF TRAVEL, BY TYPE OF ACCIDENT AND TYPE OF VEHICLE

תאונה וסוג כוללשנה סך
Grand
Total

רכב
3  2

גלגליב 4 רכב
4 wheels and more

ויותר
Vehicles with

Year and type of accident גלגלים
Vehicles
with 23
wheels

הכל סך
Total

מוניות
Taxis

משאיות
Trucks

אוטו
בוסים
Buses

מכוניות
פרטיות
Private
cars

19616.35.14.8 5.88.04.41961

19625.95.94.6 5.78.14.21962

19636.14.84.8 5.97.64.21963

19645.84.34.8 5.97.94.11964

19655.63.65.9 4.36.63.21965

19665.04.94.8 3.95.72.91966

19683.73.13.3 3.94.62.61968

19693.57.72.72.5 3.34.52.71969

19703.28.92.82.5 3.74.42.71970

19713.37.52.82.3 3.34.62.81971

19723.06.32.82.5 3.44.22.81972

19742.45.32.12.1 3.03.62.31974

19752.35.82.21.9 3.23.52.21975

19762.36.32.21.7 3.43.22.31976

19772.56.62.41.9 3.13.82.51977

19782.66.72.51.2 2.74.32.81978

הכל סך 19792.16.02.01.2 2.34.22.11979TOTAL

1.43.91.30.8התנגשויות 1.71.81.5Collisions

נע רכב עם מזה:

רגל הולך דריסת

1.3

0.5

3.7

1.2

1.3

0.5

0.8 1.6

0.3 0.5

1.7

0.8

1.4

0.5

Thereof: with moving
vehicle

Running over of pedestrains

ברכב בנוסע 0.1פגיע


0.1 1.3
Injury of passenger

inside vehicle
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DRIVERS נהגים

רישיון דרגת לפי לנהוג1, מורשימ י"ח/51. לוח
TABLE XVIII/31 LICENSED DRIVERS1, BY TYPE OF LICENSE

שנה Endסוף of year

1966197019721973197519771979

284,817439,290543,342592,628713,277816,653876,792DRIVERSנהגיםהכל TOTAL

רישיון2 Typeרגת of licence2

קטנועים ופגועים.
אופנועים ותלת

79,658111,740122,630125,282136,028143.553143.791Motorcycles, motor
scooters or tricycles

ומשא פרטי כב
טון 4 עד

262,467416,718524,181585,581699.847806,709862.412Private cars Sl trucks
up to 4 tons

טון 4 מעל משא 104,282137.330162,770183,874200.927219.217223.261Trucksכב over 4 tons

52,06134,10637,32637.92942,73546.87648,421Taxisונית

16,26420,39222,02322,44324.97927.21928,444Busesוטובוס

6,6639,99512.00712,70215,26116,89017,413Semitrailersודר

1 Excl. drivers licensed 1o dirve iraciors and combines only. ומכונות טרקטורים לנהוג המורשים נהגים כולל לא 1

2 Drivers holding all types ofiicences donot sum up to the total. הרשיון דרגות בעלי סיכום 2 בלבד. ניידות חקלאיות
because some drivers are licensed to drive more than one type of לנהוג מורשים הנהגים מן שחלק מפני הכל לסך מתאיס אינו
vehicle. רכב. של סוגים במספו

וגיל מין לפי נהגימ1,  י"ח/32. לוח
TABLEXVIII/32.DRIVERS', BY SEX AND AGE

שנה Endסוף of vear

ל גי
19771979

Age
הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל 816,653621,019195,634876,792648,363228,429TOTALסך
18 14,39612,3122,08422.51418.4794.035Upעד to 18

1924135,192104,77030.422134,828100.99233.8361924
2534298,578212,61885,960324.330223.772100,5582534
3544160.321117,87842,443173.369123.86149.5083544
4554105.79482,97922,815111.97485.96426.0104554
556456.58249,0567.52662.30152.5719.7305564
65+24.77722.6252.15227,93825.2642.67465+

ידוע 21,10218,8702,23219.53817.4602.078Notלא known

/1>;,, no■" i 1" toki, yvmi11 יייח/ו3. ללוח י הערה ראה 1
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וגיל רישיון החזקת שנת לפי נהגים1,  י"ח/33. לוח
TABLEXVIII/33.DRIVERS', BY YEARS OF HOLDING LICENSE AND AGE

31 XII 1979

רישיון החזקת הכלשנות סך
גיל Ageקבוצת group

Years of holding licenseTotal18 עד
Up 10 18

1924253435444554556465+
ידוע

Not וז1ע0ח)1

total הכל 876,79222,509134,828324,330173,369111,97462,30127,93819,543סך

Less then a year משנה 77.02116,53126.06023,1566,4053,1041,31736682פחות

157,6084,58825,05019,3775,0152,1701,03432480

273,44754332.75427,6727,4283,2201,40834379

348,38418,61821,1185,1262,246919212145

462,36416,69832,3847,9283,4611,380324189

545,1098,98825,5206,1632,8141,106307211

649,1175,29427,6048,7294,6582,024589219
753,3167935,0389,8975,0702.231613388
835,3931721,2097,0353,6941,7955521,091

933,72219,3817,5803,8621,867581451

1032,08917,1877.6683,7611,8465891,038
1129,26815,0157,4593,9171,786595496
1223.63111,0916,3503,4101,647575558
1331,37011,5809,8155.3352,7801,032828

1426,9447,2489,8625,2822,7421,032778

1524,2284,6349,4455,2662,8981,078907
16+165,7103.81650,09049,85333,0671 8,67610,208

Not known ידוע 8,0718771,2701.3001,3748514541501,795לא

O

£
oo
a
z
<

oa.
CO
z
>

1 See note ' to Table XVII1/31. י"ח/31. ללוח י הערה ראה



וביטוח בנקים י"ט. פרק

ולמשכנתאות להשקעות הבנקים מאזני

מתייחסים וי"ט/5 י"ט/4 שלוחות הבנקים
בכך כעיקר 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,

המפקיר. 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

ביטודד חברות

והסברים הגדרות

ע"י שנעשו עסקאות בעיקר מופיעים בלוחות
מבוטחים עם ולוידס זרות חברות ישראליות. חברות
ע"י בארץ שנעשו עסקאות כלולות לא בישראל.
מורשה או סניף של תיווך ללא זרות, חברות
של עסקים גם מפרטים העסקים חשבונות כישראל.
החברות של המאזנים בחו''ל. ישראליות חברות
כחוץ 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
הנתונים יתר עם לסיכום הללו ניתנו לא כן

העסקים. בחשבונות
ביטוח מוות, למקרה ביטוח כולל חיים ביטוח
כל וכן נכות, וביטוח פיטורין פיצויי ביטוח גמלא,

אלה. ביטוח סוגי של שילוב
לביטוח פרט הביטוח ענפי כל הוא כללי ביטוח

חיים.
ביטוח את כולל הרכב ביטוח 1976 כנתוני
כביטוח ,1976 מספטמבר החוק לפי החובה.

אבנר. עם משותף.
ענף של העסקים בחשבון נכלל 1977 בשנת החל
של סעיף ההכנסות בצד י"ט/8) (לוח כללי" "ביטוח
לא לכן שקודם שנזקפה, וריבית השקעתי" "רווח

כללי
זה שבפרק כלוחות הכספיים הנתונים כל
בשינויים מעוניינים אם שוטפים. במחירים מובאים
השינויים מן לנכות יש תקופה, לאורך "ריאליים"
השינויים את כספיים בנתונים המשתקפים
במדד למשל, להיעזר, ניתן זה לצורך במחירים.

י/2. בלוח המובא לצרכן המחירים

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
לכן. קודם שחושב כפי מזומנים בסיס על במקום
הסעיפים. במיון שינויים ב1977 חלו כן, כמו

ראה השונים המאזן סעיפי של מפורט ביאור
ליום ישראל בנק של הכספיים לדוח"ות בביאורים

.1979 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 הורים הבנקים

הבנקאיים. המוסדות בין ההדדיות היתרות
מוסדות, חברות, פרטים, כולל "ציבור" המונח
ומערכת הממשלה למעט וכוי, מקומיות רשויות

הבנקאות.
כוללים וכספיים" בנקאיים "מוסדות הסעיפים
בנקים כגון בסיכום, נכללים שאינם מוסדות גם

למשכנתאות.

של תפעולי ורווח הוצאות הכנסות,
הבנקאיים המוסדות

של התפעולי הרווח את מראה י"ט/3 לות
ההוצאות ניכוי לאחר הבנקאיים המוסדות

בהתאמה. שנה, לכל מההכנסות
הון רווחי התפעולי הרווח כלל לא 1974 סוף עד
מ1975 חליפין. שערי ומשינוי נכסים ממכירת
להוציא שערים, משינויי רווחים כולל הוא ואילך,
הכלכלית מהמדיניות כתוצאה השער שינויי את
התפעולי הרווח ב28.10.1977. שהופעלה החדשה

הרווח. על למסים הפרשה לפני הוא

וסעד. רווחה שירותי כ"ה בפרק הפיסיים. הנתונים עם יחד מובאים, לאומי לביטוח המוסד של הכספיים הנתונים ו
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חצרות, פתוחים: במקומות אחר, מקום
פתוחים, במקומות שונים מתקנים
הכיבוי. רשויות של דוחות מקור:

גמל קופות
הגדרות

י"ט/16  י"ט/14 בלוחות 1978 עד הנתונים
המרכזית הלשכה שעורכת שנתי מסקר מתקבלים
מפורטים הסברים הגמל. קופות על לסטטיסטיקה
במוסף מופיעים ל978ו גמל קופות סקר על יותר
ב1979 .1979 .7 מס' לישראל, הסטטיסטי לירחון

דומה. במתכונת הסקר, את ישראל בנק ערך

קרנות
תשלומים למתן שנועדה קרן פנסיה: קרן
חלקית או מוחלטת פרישה לאחר לעובד תקופתיים
לאחר לשאיריו או מחלה, או גיל מחמת מעבודתו,

מותו.
סכום לתשלום שנועדה קרן תגמולים. קרן
מכספים מותו, לאחר לשאיריו או לעמית חדפעמי
קרנות נכללו זו בקבוצה לזכותו. שיצטברו

ההשתלמות.
כספים בה 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. לפי 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 מוכרות: השקעות
ושהקופות במס, הקלות לשם הכנסה מס נציב

מנכסיהן.. מוגדר אחוז בהן להשקיע חייבות
עובדים של הפרשות מעבידים: חובות
יום. 45 תוך המעביד ע"י העוכרו לא אשר ומעבידים
קבועות חודשיות הפרשות שוטפות: הפרשות

והמעביד. העובד שמפרישים
שמעבירים סכומים נוספות: הפרשות
בעד הקופה עם בהסכם חשבונם לזכות העמיתים

רטרואקטיביות. זכויות צבירת
או שפרשו לחברים תשלומים גמל: תשלומי
לפי ההטבה לקבלת התנאים בו שהתקיימו מקרה כל

הקופה. תקנון

רווח חשבונות "סיכום נתוני גם זה. בחשבון נכלל
שונו 1976  1975 לשנת י"ט/9) (לוח והפסד"
.1977 נתוני עם השוואתי לבסיס והובאו בהתאם
מהסיכון חלק של העברה כל הוא משנה ביטוח
בוצעו אשר ביטוחים למעט למבטח, ממבטח

מבטחים. מספר ידי על כמשותף
התחייבויות המייצגת קרן היא ביטוח עתודת
על קיבל המבטח אשר לסיכון בהתאם צפויות

עצמו.
מאת תביעות הן ומאושרות תלויות תביעות
ותביעות הסתיים לא לגביהן הבירור אשר מבטחים

שולמו. טרם אשר מאושרות
ששולמו התביעות הן השנה תביעות
ביתרת וגידול תביעות ליישוב הוצאות למבוטחים,

והמאושרות. התלויות התביעות
לוח. לשנות מתייחסים הנתונים התקופה.

מקורות

ביטוח חברות של דו"חות על מבוססים הנתונים
לוידס מורשי דו"חות ועל כישראל הפועלות
אומדנים הם 1979 לשנת הנתונים בישראל. (לונדון)
הביטוח חברות של ארעיים דו"חות על המבוססים
הדו"חות של הטיוטא הכנת את כבר שסיימו

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 הנזק
בחלקו). לא ואף (במלואו עליו דוות ולא השמאים)
ויש נזק על לנתונים כזהירות להתייחס יש לכן,
כלפי מוטה בשריפות הנזק אומדן הכל סך כי להניח

מטה.
אולמי מוסכים, במבנה: אחר, מקום
מקלטים, מרתפים, חולים, כתי מלון, התכנסות,.כתי

שימוש. ללא עזובים מבנים בבנייה, מבנים
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מס נציב ע"י המאושרות הגמל קופות של השנתיים מקויות
על מתבססים הנתונים 19723 החל; הכנסה'.:: ...

הגמל. לקופות הנשלחים שאלונים , הכספיים מהדו"חות 1971 עד התקבלו הנתונים

~ נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1971 ;1972 בישראל גמל קופות 436

1978 כבאות ושירותי שריפות 621
1978 בישראל ביטוח עסקי 630
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banking בנקים

ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים .סיכום לוחי"ט/ו.
TABLE XIX/1.  STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BANK OF

ISRAEL
IL. million, at current pirces; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים "י, ל מליוני

1976197719781979

הכל סך 35,87872,486126,935254,168ASSETSTOTAL■נכסים

לארץ חוץ כלפי Foreignתביעות assets
חוץ במטבע ונכסים 12,03124,17350,934110,291Goldזהב and assets in foreign

currency
חוץ במטבע אחרים 1,9583,2625,2801,337Otherנכסים assets in foreign currency

לממשלה Governmentאשראי debt
נטו מועד ארוך 10,55613,25626,13426,673Longחוב term debt (net)

ארעיות 5239,5524,15615,415Provisionalמקדמות advances

ערך וניירות אחר Otherאשראי discounts. advances and loans
and securities

ישראלי במטבע ,3,5824,5695,73113,998Discountsאשראי advances and loans
in Israeli currency

חוץ במטבע ,4,35713,52027,35465,888Discountsאשראי advances and loans
in foreign currency

ערך 1.7782,7705,11414,785Securitiesניירות

אחרים 1,0931,3842,2325.781Otherחשבונות accounts

הכל סך 35,87872,486126,935254,168LIABILITIES'התחייבויות TOTAL

במחזור ומעות כסף 5.0736.8609.14713,763Banknotesשטרי and coins in circulation
שהוקצו מיוחדות משיכה 4358011,0622,989Allocationsזכויות of special clearing

irghts

לארץ לחוץ Foreignהתחייבויות liabilities
לקק 7831,4401,8523,374Liabilitiesהתחייבויות to the I.M.F.

הבינלאומית המטבע
אחרות 208343386886Otherהתחייבויות liabilities

של חוץ מטכע 4602,2146.43910.402Depositsפיקדונות of Government and
המוסדות ושל Nationalהממשלה Institutions in

foreignהלאומיים currency

של חוץ במטבע Depositsofbankingפיקדונות institutions
בישראל בנקאיים inמוסדות Israel in foreign currency

תושב לא פיקדונות 1,8123,1098,15218,979Againstכנגד nonresident deposits
פיצויים תושב פיקדונות 15,15832,76350,150100,250Againstכנגד resident deposits

restitution
אחרים תושב פיקדונות 5,14613,03633,12275,381Againstכנגד resident deposits other

מוסדות של 5,7899.15010.7169.036Depositsofפיקדונות bankingand financial
בישראל וגספיים institutionsבנקאיים in Israel

אחרים 2681.0711.2981.999Otherפיקדונות deposits
אחרים 7261.679199112.109Otherחשבונות accounts

מילואים וקרן הבנק 2020205.000Capitalהון and reserve

1 As of 1976, balances do not present on the assets side
"guarantees" nor "liabilities on account of guarantees" on the
liabilities side(which amounted to IL. 513 million in I976)which
were presented previously.

שניתנו" "ערבויות הנכסים בצד במאזנים. אין ,1976 מאז 1

ערבויות" כנגד ה"התחייבויות בסעיף ההתחייבויות ובצד
קודמות. בשנים שהופיעו ב1976), ל"י מיליוני 513 (בסכום
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הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום  י"ט/2. לוח
TABLE XIX/2. _ SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF BANKING INSTITUTIONS

IL. million, at current prices: end of year שנה סוף שוטפים; במחירים מיליוניל"י.

197119751976197719781979

הכל סך  25,846118,947172,924327,670548,526,206,783ASSETSנכסים  TOTAL

הכל ישראליסך 14.36270.966106.605177.162282.853597.772Israeliמטבע currency  total
הצמדה הפרשי מזה:

17,33831,21559,135104,771304,397Thereof: linkage differentials
ומעות כסף 492022965429701,713Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 2,0093,6445.8958,96710,6079,285Depositsפיקדונות with Bank of Israel
אוצר 18920162120Treasuryשטוי bills

במוסדות והלוואות 1593,0496,64910.79317,26036,701Depositsפיקדונות and loans with
בישראל וכספיים bankingבנקאיים and financial

institutions in Israel

לציבור 7,39626,62234,78450,48475,958142,722Creditאשראי to the public
לממשלה 94718.41629.39254,56393,376216,745Creditאשראי to the government

ערך 1,50310,53616,42929,99051,5991ניירות 16,864Investments in securities

אחר ורכוש הבנק 2057931,0961,4492,1083,612Bank'sבנייני premises and other
property

לקוחות '8654,5077.04310,31514,39524,665Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 1,0403.1775,00510.03816,57845,465Otherחשבונות accounts

הכל סך חוץ 11.48447.98166.319150.508265.473609.011Foreignמטבע currency total
ומעות כסף 16541003897261.770Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 4.72914,32921,99248,66091,604194,285Depositsפיקדונות with Bank of Israe
במוסדות והלוואות 2.98110,01213.98634,46960.471135.084Depositsפיקדונות and loans with

וכספיים bankingבנקאיים and financial

institutions
לציבור 2.03512,98318.18737,79069,147175,652Creditאשראי to the public

לממשלה 4924,6034.46C10,24413.67126,185Creditאשראי to the government
ערך 7921127S5631,5816,024Investmentsניירות in securities

לקוחות '1.0525.8276,62e17.00326,03067.712Customersהתחייבויות liabilities
אחרים 10050269C1.3902.2432,295Otherחשבונות accounts
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(המשך) הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום  י"ט/2. לוח
TABLE XIX/2.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF BANKING INSTITUTIONS

)Com.)
שנה סוף שוטפים; במחירים ל"י, .Lמיליוני million, at current prices: end of year

197119751976197719781979

הכל סך 25,846118,947172,924327,670548,3261,206,783LIABILITIESהתחייבויות TOTAL

הכל סך ישראלי 14,48571.580107.400178.395284.740596,822Israeliמטבע currency  total

הצמדה הפרשי מזד,:
נ 7,44231,64860,027106,373296,735Thereof: linkage differentials

עצמי 4782,1903,3286,2339.11513,579Equityהון capital

הוניים חוב 287737551,6953,4723,843Capitalשטרי notes

ממוסדות והלוואות 3022,2943,4855,4278,43316,665Depositsפיקדונות and loans
וכספיים fromבנקאיים banking and

financial institutions

ישראל מבנק 3242,4933,7804,9346,06013,834Loansהלוואות from Bank of Israel
הציבור 7,10722,83133,03555.17590,767186,258Depositsפיקדונות of the public

למתן ומאושרים 2,84127,97044,78676.381125,266279,592Authoirzedפיקדונות deposits for
grantingהלוואות loans

ממשלה 1,2064,6175,8988,05612,53122,016Governmentפיקדונות deposits

חשבון על 8654,5077,04310,31914,39624,665Liabilitiesהתחייבויות on behalf of
customersלקוחות

אחרים 1,3343.9055,29010,17514,70036,370Otherחשבונות accounts

הכל חוץסך 11,36147.36765.524149.275263.586609.961Foreignמטבע currency lota!

הוניים חוב 261767712,1032,5374,615Capitalשטרי notes

ממוסדות והלוואות 2,06213,04616,41533,79161,642140,249Depositsפיקדונות and loans
וכספיים fromבנקאיים banking and

financial institutions

ישראל מבנק 9083.7344,16813,40727,35165,810Loansהלוואות from the

Bank of Israel

הציבור 6,58122.64534,56175,430136,964311,721Depositsפיקדונות of the public

למתן מאושרים 103511662,2172,5895,044Authorizedפיקדונות deposits for
grantingהלוואות loans

ממשלה 31,4762,2334,0934,6189,331Government(5פיקדונות deposits

חשבון על 1,0525,8276,62517,00226,03067,712Liabilitiesהתחייבויות on behalf of
customersלקוחות

אחרים 1164125851,2321,8555,479Otherחשבונות accounts
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הבנקאיים1 המוסדות של תפעולי ורווח הוצאות הכנסות,  י"ט/3. לוח
TABLE XIX/3.  INCOME, EXPENDITURE AND OPERATIONAL PROFIT OF

BANKING INSTITUTIONS1
שוטפים במחירים לי, .Lמיליוני million. at current prices

19701975§1977§19781979

הכל סך 1,28117,18851,16692,198293,954INCOMEהכנסות TOTAL

בבנק מפיקדונות 2675521,6342,1894,888Interestריבית on deposits held with the
ובמוסדות Bankישראל of Israel and other bank
אחרים ingבנקאיים institutions in Israeli
ישראלי currencyבמטבע

וניכיון מהלוואות 70010.76233,59758,225193,158Interestריבית on loans and bills dis
ישראלי במטבע countedשטרות in Israeli currency

נטו ערך ניירות מעסקי 1412.6629,07516.23157,248Netהכנסות income from securities (incl.
ודיבידנדים) ריבית interest(כולל and dividends)

ישראלי inבמטבע Israeli currency
חוץ במטבע פיננסיים 2.2864.63611,7893K24IFinancialנכסים assets in foreign

currency

אחרות והכנסות 1739262,2243.7647,419Commissionעמלות and other income
הכל סך 1,19815,94248.57387,543283,007EXPENDITURETOTALהוצאות

ומשכורת 2401.1862.7945.0239,998Wagesשכר and salaries

פיקדונות על 76011.34638.24966,816231,870Interestריבית paid on public and
והממשלה governmentהציבור deposits
ישראלי inכמטבע Israeli currency

מוסדות של פיקדונות על 775991,6762.3486,032Interestריבית paid on deposits in
הוניים חוב שטרי bankingבנקאיים. institutions,capital
ישראל מבנק משנה notesוניכיון and rediscountingfrom the
במטבע התחייבות Bankושטרי of Israel and debentory

notesישראלי in Israeli currency

חוץ במטבע 2.0214.22510.20427.982Expenditureהוצאות in foreign currency

ריבית כולל מינהליות. 1217901.6293.1537,124Administrativeהוצאות expenses. incl.
נזילות2 גירעונות interestעל on liquidity deficits'
הכנסה למס andוריבית interest to income tax

 תפעולי 831,2462,5934,65510,947OPERATIONALרווח PROFIT
הכל TOTALסך

1 Incl. branches of Toreign banks active in Israel; excl. the Israel כולל לא באת; הפועלים זרים שלבנקים סניפים כולל 1

Bank of Agriculture. לישראל. החקלאות בנק את
2 incl. bad debt reserves. various taxes(except■ income tax). למס (פרט שונים מסים מסופקים. לחובות הפרשה כולל 2
donations and expenses connected with linkage differentials. הצמדה. להפרשי בקשר שנעשו והוצאות תרומות הכנסה).
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להשקעות הבנקים מאזני סיכום  י"ט/4. לוח
TABLE XIX/4.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF INVESTMENT BANKS

IL. million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ל"י מיליוני

197119751976197719781979

הכל סך 3,75010,87615,70733,23945,50278,099ASSETSנכסים TOTAL

ישראל בבנק 57610327530Depositsפיקדונות with Bank of Israel

במוסדות והלוואות 2872,1663,34911פיקדונות ,49615,85128,777Deposits and loans with bank

וכספיים ingבנקאיים and financial institutions

לציבור 2,3686,0018,46612,37215,82224,383Creditאשראי to the public

לממשלה 5856831,2162,4064,7997,713Creditאשראי to the government

ערך בניירות 69133164222518819Investmentsהשקעות in bonds

אחר ורכוש הבנקים 658968Bank'sבנייני premises and other
property

לקוחות 1544754374835521,308Customers1התחייבויות liabilities

אחריס 2761,3371,9645,9767,92415,091Otherחשבונות accounts

הכל 3,75010,87615,70733,23945,50278,099LIABILITIESהתחייבויותסך TOTAL

עצמי 6448999811,1261,3961,808Equityהו; capital

הוניים חוב ושטרי חוב 7623,5574,94713,44719,25335,125Bondsאיגרות and capital notes

ממוסדות והלוואות 9353,1935,0939,70313,93921,885Depositsפיקדונות and loans from bank

וכספיים ingבנקאיים and financial institutions

היהודית הסוכנות 394546751,523238266Jewishפיקדונות agency deposits

הלוואות forלמתן granting loans

הממשלה 7811,1472.3334,5697,68112,886Governmentפיקדונות deposits

אחרים מוסדות ,1275185186071,3353פיקדונות 173Other institutional deposits

לקוחות '1544754374835521,308Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 3086337231,7811,1081,648Otherחשבונות accounts
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למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום  י"ט/5. לוח
TABLE XIX/5.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF MORTGAGE BANKS

IL. million. at current pirces; end of year שנה סוף שוטפים: במחיריס _,..15 מיליוני

19711975197719781979

הכל סך  4,02816,10632,269,4S04084,681ASSETSנכסים TOTAL .

ומעות כ0ף 00151Banknotesשטרי and coins

בנקאים במוסדות 4930139181106Depositsפיקדונות with banking institutions

המבוצעות הלוואות למתן 2212,7557.26410.44121,585Depositsפיקדונות for granting loans granted by
וכספיים בנקאיים מוסדות ידי bankingעל and financial institutions

לממשלה 7911,5913,7875.50710.379Creditאשראי to the government

הכל סך  לציבור 2,73410,14918.23124.36044.878Creditאשראי to the public total

בת לחברות 92072423 subsidiaries

מקומיות לרשויות 4291,1861.9982.7874.588 local authorities

לשיכון 1.8477,52414.38119.61735.130 housing

אחרים למכנים 281400441523944 other buildings
לקבלנים מקדמות 1357001.2361.2233.622 advances to contractors

בנייה andולחברות building companies

לאחרים 33132173206571other

ערך 321343036872.007Securitiesניירות

ניידי דלא ונכסי הבנק '1217185783Banksבנייני premises and real estate

בעד לקוחות של 307589421.8312.088Liabilitiesהתחייבויות on behalf of customers for

אחרות והתחייבויות guaranteesערבויות and other liabilities

אחרים 1596721,5841.9713.554Otherחשבונות accounts

הכל סך  4,02816,10632.26945.04084,681LIABILITIESהתחייבויות TOTAL

ועודפים קרנות 1844091.2081.8022.591Surplusהון reserve capital

הוניים חוב 125782191Capitalשטרי notes

חוב 1.4205.93913.00318.62136.871Bondsאיגרות

ממוסדות ופיקדונות 1601.8504.9927.05113.874Loansהלוואות and deposits from banking and

וכספיים financialבנקאיים institutions

הלוואות: למתן מאושרים Depositsפיקדונות for granting loans;

בנייה ומחברות מקבלנים 4021.0791.5021.9003.012from contractors and
building companies

מאחרים 1828911.5311.7162.957 from others

ארוך לטווח צמודים 58197241683Longפיקדונות term linked deposits

ממשלה 1.2933.6456.3238.14713.919Governmentפיקדונות deposits

תוכניות לפי שהופקדו 1454888831.4363.253Approvedחסכונות saving schemes

מאושרות חיסכון
אחדות והתחייבויות 307589421.8312.088Guaranteesערבויות and other liabilities on

לקוחות' behalfלחשבון of customers'

אחרים 2129971,6312.2135.242Otherחשבונות accounts

1 As of June 1975. includes guarantees according to the sales
law.

המכר. חוק לפי ערבויות כולל ,1975 ביוני Vnn 1

51 1 וביטוח בנקים



insurance ביטוח

ענף לפי בישראל, ששולמו ותביעות שנתקבלו פרמיות  י"ט/6. לוח
הביטוח

TABLE XIX/6.  PREMIUMS RECEIVED AND CLAIMS PAID IN ISRAEL, BY

INSURANCE BRANCH
IL. thousand, at current prices שוטפים במחירים ל"י, אלפי

*1979 §1978 1975 1970 1965 I960 1950

PREMIUMS RECEIVED1
By Israeli companies
Thereof: on account of
reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

CLAIMS PAID2

By Israeli companies
Thereof: on account of
reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

Life insurance

שנתקבלו' 1,78511,22650,223124,291648,8562,236,5534,062,200פרמיות

ישראליותעי חברות .1,3059.40945.489111י Ill639,1252,226,1004,047.949

ביטוח ע"ח 905543.5498,98757,146177,140290,157מזה:

בחו"ל משנה
זרותעי חברות 4801,8174,73412,6638.64510,05014,251י

לוידסעי מורשי 5171.086403

ששולמו2 3624,03414,81840,654205,745747,9701,171,920תביעות

ישראליותעי חברות 1842.87712.00936.273200.279740.9101,155.647י

ביטוח ע"ח 451839865.42217.26474,64099,543מזה:

בחו"ל משנה
זרותעי חברות 1781.1582.8093.9804.6407.06016,273י

לוידסעי מורשי 401826י

General insurance (including marine insurance) ימי (כולל כללי ביטוח

שנתקבלו1 5,42757,008172,375390,2951,735.9575,967,61111,447,539PREMIUMSפרמיות RECEIVED1

ישראליותעי חברות .3.02339.247125,027298.2231.381.7905י 195.96810.236.886By Israeli companies

ביטוח ע"ח :1.62819.28964.885145.478453.5411.482.3513.011.673Thereofמזה. on account of

בחו"ל reinsuranceמשנה abroad

זרותעי חברות 1.77412.62330.14654.941249,1.17496.405862.752Byי foreign companies

לוידסעי מורשי 6305.13817.20237.131105.030275.238347.901Byי Lloyd's brokers

ששולמו2 2.04123,85591.669184,911757,1322,936,1105,980,063CLAIMSתביעות PAID2

ישראליותעי חברות 93916.09262.584141.561600.6122.534.0465.363.261Byי Israeli companies

ביטוח ע"ח .5669.30637.36578.598222.985885.6701מזה: 755.296Thereof: on account of

בחו"ל reinsuranceמשנה abroad

זרותעי חברות 7705.95218.53824.931104.980279.917463.263Byי foreign companies

לוידסע מורשי 3321.81י 110.54718.41951.540122.147153.539By Lloyd's brokers

I Including regislralion fees. 2 Including expenses on ליישוב הוצאות כולל
settlementof claims: excluding increase in pending claims.

רישום. דמי כולל 1

תלויות. בתביעות גידול כולל אינו תביעות:
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בישראל, ששולמו ותביעות שנתקבלו כללי ביטוח פרמיות  לוחי"ט/7.
עיקריים1 ביטוח ענפי לפי ■

TABLE XIX/7.  GENERAL INSURANCE PREMIUMS RECEIVED AND CLAIMS PAID

IN ISRAEL, BY MAIN INSURANCE BRANCH1
IL. thousand. at current prices שוטפים במחירים ''י. ל אלפי

ששולמו' תביעות
Claims paid1

1978 1977 1976

שנתקבלו2 פרמיות
Premiums received^

1978 1977 1976

2,380,0993,237,1465,175,295988,9051,659,5032,672,096GRANDכולל'סך TOTAL'

אוניותהובלה. אוירוניגוף D1aviationוגוף huliTransport, marine ant
הגל .253.021423סך 766534.970103.344156.041234.647TOTAL

ישראליותעי" 161,611244,019383.11268,07493.559193.738Byחברות Israeli companies
ביטוח ע"ח :110.724163,272252.77848,76565.744143.735Thereofמזה: o/a of reinsurance
בחו"ל abroadמשנה

"י זרותע 36.70660,55970,05318.36019.49325.038Byחברות foreign companies

לוידסע" 54.704119,18881.80516.91042.98915.871Byמורשי Lloyd's brokers

רכב Motorמנועייםכלי vehicle
הכל 1.189.0291.467.3022,461.443502.297752,9601.384.453TOTALסך

ישראליותעי" 1,058,6581,355,5892.336,931431,162648.6711.262.292Byחברות Israeli companies
ביטוח ע"ח :59,33283,077148,39663,776103.393171.107Thereofמזה: o/a of reinsurance
בחו"ל abroadמשנה

זרותע" 123,955108,837124,06560.60793.194110.224Byחברות foreign companies
לוידסע" 6.4162,87644710.52811מורשי .09511,937By Lloyd's brokers

Personalאישיותתאונות accidents
הכל .148.313198.380306.01248.30977סך 724130.140TOTAL

ישראליותע" 168,500264,40741,52968.552112.671Byר61\1\חברות Israeli companies
ביטוח ע"ח 23,69530,07948,9628.38611מזה; ,43619,256Thereof: o/a of reinsurance

בחו"ל abroadמשנה
זרותע" 17.92618,82527,4574.6056,26512,716Byחברות foreign companies

לוידסע" y*8.76011,05514,1482.1752,9074.7533מורשי Lloyd's brokers

Employersמעבידים
הכל 124.738167.616249.83549,08173.154110.516TOTALסך

ישראליותע" 106,713144,338221,92342.29261,85793,5043yחברות Israeli companies

ביטוח ע"ח :18,50020,95031.80311,50226.45423.281Thereofמזה: o/a of reinsurance
בחו"ל abroadמשנה

זרותע" 17.43022,53326.5406,43310.76716.7333yחברות foreign companies
לוידסע" 5957451,372356530279iyמורשי Lloyd's brokers

TOTAL
By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance
abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

Fire and loss of property (incl. comprehensive)
812.340 599,624 285.874 1.623.035
693,295 488,572 240,700 1,412.797

343,437 153.825 758.903

מקיף) (כולל רכוש ואבדן אש

442,694

97,091
21,954

99,097
11,955

153.825

38,323
6.851

180,146
30.092

980.082
814,958
449,502

143,133
21,991

664.998
546,658
299,005

103.713
14,627

הכל סך
ישראליות חברות ע"י
ביטוח ע"ח מזה;
בחו"ל משנה
זרות חברות ע"י
לוידס מורשי ע"י

1 Excl. "other risks" 2 Incl. registration fees and policy
fees■ 3 Incl. expenses on settlementofclaims; excl. increase
in pending claims.

רישום דמי כולל 2 אחרים". "סיכונים כולל לא 1

לא תביעות; ליישוב הוצאות כולל 3 פוליסה. ודמי
תלויות. בתביעות גידול כולל
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הביטוח ענפי לפי מרוכז, עסקים חשבון  י"ט/8. לוח
שוטפים במחירים ל''י, אלפי

לבישרעסקים א

Israel כישראל משנה ביטוח .Exciללא reinsurance in< שראליותחברות

משנהביטוח
הכל זרותסך minnי בחו"לשראליותחברות

החשבון TotalForeignIsraeliסעיפי companiesReinsurance
companiesabroad

19771978197719781977197819771978

חייםביטוח
הכל סך  1,123,1851,902,17027,29535,1501,095,8901,867,02098,559149,300הכנסות

פעמיות חד 65.399132,34020665,193132,340פרמיות

ראשונה שנה 269,999509,2905791,010269,420508,28020,82029,240פרמיות
חידוש 1,023,7291.594.5209,6259,0401,014,1041,585,48090,313147,900פרמיות

פוליסה ודמי רישום 22דמי
ההשקעות ערך 1,382,8533,031,58012,92021,0201,369,9333,010,560התאמת

347,841580,8407,9058,080339,936572,760ריבית

ביטוח עתודת הגדלת 1,966.6383,946,4003,9404.0001,962,6983,942,40012,57427,840פחות.

הכל סך ביטוחי ורווח 1,123,1851,902,17027,29535,1501,095,8901,867,02098,559149,300הוצאות

מוות מקרי השנה': 166.565279,2903,4143,000163,151276,29034,37473,460תביעות
תקופה 147.256167,6601812,060147,075165.600תום

4.6706,4004,6706.400קצבאות
פוליסות 171.023314,3502.2652,010168,758312,340פדיון

למבוטחים 4.7081,1201,0801,0003,628120דיוידנדה
ראשונה שנה עמילות: 137,473271.1802137,471271,1808,76013,970דמי

חידוש 56,93593,19015656,77993,19023,08136,060פרמיות
רפואיות ובדיקות הנהלה 197,915365.1104,9577,030192.958358,080הוצאות



מיוחדות עתודות 79,363143,47079,363143,470הגדלה
157,277260,40015.24020,050142,037240,35032,33425,810דווח

כלליביטוח
הכל סך  3,448,7085,906,987396,588502,5603,052,1205,404,427804,5371,262,613הכנסות

2,972,6294,812.233347.601424,0022,625,0284,388,231898,2141,482,351פרמיות

פוליסות ודמי רישום 468,827880,14053,58972,403415,238807,737דמי

שנזקפה וריבית השקעתי 417.7671.081.88226.42461,681391,3431,020,201רווח

ביטוח עתודת הגדלת 410.515867.26831.02655,526379,489811,74293,677219,738פחות:

הכל סך ביטוחי ורווח 3,448,7085,906,987396.588502,5603,052,1205,404,427804,5371,262,613הוצאות

יישובן והוצאות תביעות 1.683.9112.813,963242.975279.9171.440.9362.534.046599,058885,670תשלום
התלויות התביעות 969.8141.716.09679,37058.726890.4441.657,370155,174300,678גידול

וניהול עמילות 713.6251.229.769161.026207.932552.5991.021,837280.891477,868דמי
הנהלה 385.603679.98825,62327,281359.980652,707הוצאות

מיוחדות עתודות 5.97725.4725.97725,472הגדלת

ביטוחי tO1,603^310.222558.301112.40671.296197.816487,005230,586רווח

תביעות. ליישוב והוצאות תלויות בתביעות גידול גם כולל ו
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TABLE XIX/8.  CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT, BY TYPE OF INSURANCE

IL. thousand, at current prices

in IsraelBusiness

Israeli companies
לוידסעסק

Lloyd'sהכלסך business
בדוו"לעסקים Accountעצמישיירטו items

Netעצמישייר business1 selfTota
Self retentionabroadretention

19771978197719781977197819771978

f e i nsuranceL
997,3311,717.7206,9189,0101,004.2491,726.730807403INCOMETOTAL
65,1931 32,34065,1931 32,340805400Single payment premiums
248,600479,040570248,600479,610First year premiums
923,7911,437.5806,62310,130930,4141,447.710Policy renewal premiums

2223Registration and policy fees
1,369.9333,010.5606462301,370.5793,010.790Adjustment of value of investments
339,936572,760200120340,136572,640Interest

1,950,1243,914,5605511,8001 ,950.6753,916,360Less: increase in the insurance
reserve

997,3311,717,7206,9189,0101,004,2491,726,730807403EXPENDITURE AND UNDER
WRITINGPROFIT TOTAL

128,777202,8305,8575,340134,634208,170736401Claims of the year1: deaths
147,075165,600147,075165,600end of insurance period
4,6606,4004,6606,400allowances

168,758312,340168,758312,340policies surrendered
3,6281203,628120dividends paid to policy holders

128,711257,210140128,711257,35013280Commissions: first year
33,69857,1301,7952,18035,49359,310renewal premiums
192,958358,080290390193,248358,470Administrative overheads and

medical examinations
79,363143,47017179,534144,360Increase in extraordinary reserves

109,703214.540 1,19570108,508214,610Proift

insuranceGeneral
2,247,5834,141,814447,583845,3982,695,1664,987,212210,345275,238REVENUE TOTAL
1,726,8142,905,880499,288,030,9202,226,1023,936,800181,828235,103Premiums
415,238807,737415,238807,73728,51740,135Registration and policy fees
391,3431,020,201391,3431,020,201Investment proift and imputed interest
285,812592,00451,705185,522377,517777,526Less: increase inthe insurance reserve

2,247,5834,141,814447,583845,3982,695,1664,987,212210,345275,238EXPENDITURE AND UNDERWRIT
INGPROFIT TOTAL

841,8781,648,376321.450556,1801,163,3282,204,55678,486122,147Claims paid and settlement expenses
735,2701,356,69232.13454,458767,4041,411,15018,2279,151Increase in pending claims
271,708543,969117,002243,425388,710787,39477,743100,236Commission and administration fees
359,980652,70728,70344,652388,683697,359Management expenses
5,97725,472

5,97725,472Increase in extraordinary reserves
32,77085,40253,317 51,706 18,936 138,719Underwriting proift

I Incl. increase in pending claims and expenses on settlement of claims.
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חברות של הרווחים וייעור והפסד רווח חשבונות סיכום  י"ט/9. לוח
ישראליות ביטוח

TABLEXIX/9.SUMMARY OF ACCOUNTS OF PROFIT AND LOSS AND APPROPRIATION

OF PROFIT OF ISRAELI INSURANCE COMPANIES
שוטפים במחירים "י, ל .ILאלפי thousand, at current prices

1950I960196519701I 975'19771978

עסקים מחשבונות המועברים הפסדים או 522,5517,17510,58421,14889,57275,891Profitרווחים or loss transferred from business accounts
הכל2 סך  total2

חיים 353541,5374,70443,345108,508214.610Lifeביטוח insurance
ממונעים רכב כלי 554629774,74641,29423,516151,480Motorביטוח vehicles insurance

אישיות ותאונות מחלות 182151,0022,18110,5925,56516,593Sicknessביטוח and personal accidents insurance
רכוש ואובדן אש 901,4023,6624,0316,25649,36142,287Fireביטוח and loss of property insurance
מעבידים אחריות '36575611,4976,5595,71715,075Employersביטוח liability insurance
אחרים סיכונים 3171,1242,11415,0812,44141,628Otherביטוח risks insurance

אוירונים וגוף אניות גוף הובלה, ,51922668036,2736,81418,248Transportביטוח marine and aviation hull insurance
עסקים בחשבונות נכלל שלא השקעתי 856,073Investment'786.782'732,0077,30717,734174,006רווח profit not included in business accounts

ואחרות כלליות הנהלה, הוצאות :301,7206.4738,99063,276113,284219,928Lessפחות: management expenses, general expenditure
עסקים בחשבונות נכללו andשלא other, not included in business accounts

לשנה 952,8388,00919,328131,878763,070712,036Proiftרווח per year
ההכנסות על למסים 1,3252,0624,94935,517367,024351,599Provisionהפרשה for taxes on income

לשנה נקי 1,5135,94714,37996,361396,046360,437Netרווח profit per year
המוכרים לשיעורים מעל לגבייה פרמיה בשל 6817.7972,51344,057Outstandingעתודה premiums above recognized rates

קודמת משנה הפסד או רווח 3271373,82912,63928,765172,216Proiftיתרת or loss balance from previous year

הכל סך  המיועד 1,8405,81017,527101,203427,324488,596APPROPRIABLEהרווח PROFIT  TOTAL

אחרות ולקרנות שמורה לקרן 6391,9276,82830,336143,573220,826Transferהעברה to general reserve funds and to other funds
הטבה 54175576526,664145,63195,829Bonusמניות shares

המניות לבעלי 3922,6575,42327.23161,672143,678Dividendsדיוידנדה to share holders
מיועדת כלתי 62684714,51116,97276,44828,263Nonappropriatedיתרה balance

1 Some data differ from those previously published; see explanation in the
introduction.
2 Incl. imputed interest to general insurance report.
3 Incl. linkage differentials on linked investments and not realized, thereof: IL.
247,011 thousand accumulation till the beginning of 1977 and IL. 135,485 thousand
accumulation till the beginning of 1978.

במבוא. הסבר ראה קודם, שפורסמו מאלה בחלקם שונים הנתונים 1

כללי. ביטוח עסקי לדו''ח שנזקפה ריבית כולל 2

מומשו. וטרם צמודות השקעות על שנצברו הצמדה הפרשי כולל 3

1977 לתחילת עד הצטברות "י ל אלף 247,011 מזה:
.1978 לתחילת עד הצטברות ל"י אלף ו135,485
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הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  י"ט/0ו. לוח
TABLE XIX/10.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAELI INSURANCE

COMPANIES
II. thousand. at current prices; endof year שנד. סוף שוטפים: במחירים "י, ל אלפי

19501960196519701975S1978.1979Assetsנכסים

כולל 7,26983,521315,279859,10720,009,039סך 4,723,00636,976,304GRAND TOTAL

 ערך 1.29318.558116.325398.44412.739.863ניירות 2.710.70824,222.221Securities  tola!
הכל סך

צמודות 26.65044.58089.681256.951Linkedאג"ח bonds to dollar
15.201לדולר

למדד צמודות 75.053308.9992.528.3391.952.891Linkedאג"וו bonds to C.P.I.
צמודות בלתי 15.2015.0222.53113.26629.343Bondsאגח not linked
חברות של 1מניות .2931.0864.3636.52148.047313.54024,222,221'Shares of companies

ביטוח בחב' 1.5161.2824.36412.65341,477Sharesמניות in insurance companies
ובחו"ל inבישראל Israel and abroad

זרים 7553,95524,7933.922145.661Foreignני"ע securities
על צבירה 6.65614.800Cumulativeריבית interest on

investmentהשקעות

הכל סך 3.40724.33146.98084.604607.8831.683.2352.352.021Loansהלוואות total
פוליסות על 3733,4679.25922,04649.052193.353393.741Loansהלוואות on life insurance

חיים policiesלביטוח

אחרות 3.03420.86437.72162.558558.8311.489.8821.958.280Otherהלוואות loans and deposits
ופיקדונות

 קבוע 3027.48227.74489.270244.256984.0721.647.438Fixedוכוש assets  total
הכל סך

בבנקים 523.2571.01029.18576.391327.555772.145Timeפיקדונות deposits in banks (for
העולה moreלתקופה than one year

שנה על
ומגרשים .2,43910.90224.11792בניינים 757288.442Buildings and plots of land

ריקים
בת בחברות 2501.45913.37730.17148.187270.639875.293Sharesמניות in and loans to subsi
להן diaryוהלוואות companies
אחר קבוע 3272.4555.79726.92197.436Otherרכוש fixed assets

 שוטף .2.26733רכוש 150124.230286. 7894,601.8691.160. 1598.754.624Current assets  total
הכל סך
לגבייה 16.47761.004111.728455.3291.652.4613,377.407Outstandingפרמיות premiums and

י שליסוכנים 'agentsויתרות balances1
בקופה 7.96216.65337.582361.3381מזומנים .238.272Cash on hand in banks

2.267ובבנקים
ביטוח 2.71315.67550.630170.5711.049.1375.377.217Otherחברות insurance companies2

אחרות2
אחר2 שוטף 5.99830.89886.849172.921661.999Otherוכוש current assets2
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(המשך) הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  י"ט/0ו. לוח
TABLE XIX/10.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAELI INSURANCE

COMPANIES (Cont.)
II. thousand, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים "י, ל אלפי

19501960196519701975S1978.1979Liabilitiesהתחייבויות

כולל 7,26983,521315,279859,10720,009,039סך 4,723,00636,976,304GRAND TOTAL

חופשיות וקרנות .I680.1.10112.49459.767115.650הון 123 378.8892,527,741Share capital and reserves
הכל סך total

נפרע 8998,92839,99664.051643,501הון 166,149871,268Paid up capital
שמורה )1621,8574,94031,620קרן 387,822 1 10,677General reserve

אחדותי }341,44114,36015,468קרנות 620,537 85,0911,656,473Other reserves'
והפסד: רווח ]62684714,511חשבון 28,263 16,972Profit and loss account:

הרווח balancesיתרות of profit

ארוך4 לטווח 50.815הלוואות Long term loans*

הכל כיטוחסך 3.62140,750151.361460.37211.939.364עתודות 2.862.66622,962,496Insurance reserves  total
חיים ביטוח 2,90030,024119,656355,1399,410,380עתודות 2,334,86418.282.090Life insurance reserve net

משנה ביטוח ofבניכוי reinsurance
כללי ביטוח 6067,88522,11567,4171,997,445עתודות 369.6833,725,083General insurance reserve,

משנה ביטוח netבניכוי of reinsurance
לסיכונים Reservesעתודות for extraordinary

מהכלל: :risksיוצאים
חיים 751,2455.54626,803411.240ביטוח 118,430777.483life insurance
כללי 401,5964,04411,013120.299ביטוח 39,689177,840general insurance

משנה מבטחי פיקדונות
הכל סך 

1.1297.09625.47790,317920.064 274.4353,074,247Deposits of reinsurers total

או מאושרות 3459.90933.36398.1173.710.031תביעות 823.04S6,958.470Claims admitted or pending
הכל סך  תלויות total

בניכוי חיים 474131,3202,98667.580ביטוח 17.45:122.824Life insurance net of
משנה reinsuranceביטוח

כללי 2989,49632.04395,1313,642,451ביטוח 805,596.835.646General insurance net of
משנה ביטוח reinsuranceבניכוי

1,07313.27245.3111.708.642התחייבויות 383.967 94.6511.453,350Current liabilities  total
הכל סך  שוטפות

אחרות ביטוח 6887,91422.11656.156738.929חברות 193.59.Other insurance companies
אחרים 2794,98418.86927.770760.928זכאים 151.20.Sundry creditors and credit

וכותי 1,453,350balances5ויתרות
מראש שמפרעו 881692,501153,715פרמיות 23.552 6.051Prepaid premiums
(אחרי מוצעת 182051,8255דיוידנדה 4.67455.070 15,61Proposed dividend (after
הכנסה) מס deductionניכוי of income tax)

1 Incl. outstanding bills receivable.
insurance companies are included

2 Deposits in other
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. debentures. 5 Incl. current
accounts of subsidiaries.

בחברות פיקדונות 2 לגבייה. שטרות כולל 1

כולל 3 אחר". שוטף ב"רכוש כלולים אחרות ביטוח
להקצאה ומניות חיים בביטוח בונוסים להענקת רזרבה
לשיעורים מעל לגבייה פרמיה בשל ועתודה
כולל 5 התחייבות. שטרי כולל 4 המוכרים.

בת. חברות של עו"ש חשבון
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חברות של בישראל והשקעות מביטוח1 התחייבויות י"ט/וו. לוח
זרות2 ביטוח

TABLE XIX/11.  INSURANCE LIABILITIES1 AND INVESTMENTS IN ISRAEL OF
FOREIGN INSURANCE COMPANIES2

II. thousand. at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ל"י. אלפי

Account items 1978 1977 1975 5 1970*0 1965 I960 1955 החשבון סעיפי

Insurence

TOTAL

Life insurance fund

Pending claims
)lite insurance)

General insurance fund
)excluding marine and
aviation insurance)

Pending claims (general
insurance excl. marine
and aviation insurance)

Marine and aviation
insurance fund

Pending claims (marine and
aviation insurance)

liabilities' מביטוח1 בויות
468,159 461,395 250,247 80.018 42,269 21,663 12,764

46.230 42.580 35.005 36,367 17.078 10.878 8.244

4.030 696 627 893 363 157 117

187.613 I 50.400 84.325 14.830 8.769 3,915 1.850

226,483 264,633 129,334 23,365 13,783 5,689 1.791

3.330 2,812 665 1,730 1,027 533 276

473 274 291 2,833 1,249 491 486

הכל סך
חיים ביטוח קרן

תלויות תביעות
חיים) (ביטוח

כללי ביטוח קרן
ולאוירי) לימי (פרט

תלויות תביעות
פרט כללי (ביטוח

ולאוירי) לימי
ואוירי ימי ביטוח קרן

תלויות תביעות
ואוירי) ימי (ביטוח

Investments i n Israel בישראל השקעות
הכל 6,64015,58240,88081,934277,843428,913482,722TOTALסך

של חוב איגרות
ישראל ממשלת

1,9753,8135,19012,10155.28499,44877,866Israeli government bonds

אחרים ערך ניירות
בחברות למניות (פרט

מקומיות) ביטוח

7061,5843,9028,85311,70518,86917.917Other securities (excluding
share in local insur
ance companies)

ביטוח בחברות מניות
מקומיות

1026933,81351785160386Shares in local insurance
companies

פוליסות על הלוואות
חיים לביטוח

1,1221,5052,1085,91512,15915,968518Loans on life insurance
policies

348539136104Mortgagesמשכנתאות

אחרות הלוואות
בבנקים ופיקדונות

1431,0887,13513.17867,422105,646125,549Other loans and deposits
with banks

קבוע 11913829826010.1612525Fixedרכוש assets

ופיקדונות מזומנים
ובבנקים באוצר

1,3242,7434,0497,01718,37740,75537,617Cash and treasury and
bank deposits

אחר שוטף 8013,47914,24934.083102,646148.042222,844Otherוכוש current assets

I After deduction of local reinsurance.
2 Excluding Lloyd's brokers.

מקומי. משנה ביטוח ניכוי '7/tx 1

לוידס. למורשי פרט 2
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FIRES שריפות

וחודשים1 כיבוי רשויות ל&י שריפות,  י"ט/2ו. לוח
TABLE XIX/12.  FIRES, BY FIREFIGHTING AUTHORITY AND MONTH1

שרי ;htd.קוצים שריפות ללא niE
 ■■ . ■ r*'ומובלה בור

"\ :FiresThereofשכיפות fires, without thistle,
uncultivated field

firesand rubbish dump
197719781979197719781979

הכל 13,40815,59416,3625,4156,600סך 5,937TOTAL

כיבוי Firefightingרשות
authority

409434546119165אילון 88Ayalon
146142120116111אילת 119Elat

9551.0741,170448495אשקלון 486Ashqelon
שבע 450441536213290באר 255Beer Sheva
שמש 364427513128182בית 145Bet Shemesh
ברק 598750777255219בני 275Bene Bereq
124991395880גבעתיים 59Givatayim
325311352126183הרצליה 138Herzeliyya
386414436190255השרון 202HaSharon
453515661298445חדרה 3!1Hadera
309353519183272חולון 174Holon
1,3871,7311,678305186חיפה 163Haifa
3923552188871טבריה 138Tiberias
9931,2001,123501566יזרעאל 573Yizreel
1,0871,2641,306368601ירושלים 467Jerusalem

המערבי 8371,053887197309הגליל 340Western Galilee
(NahariyyaAkko)(נהריהעכו)

398599614135169נתניה 173Netanya
תקוה 7289901,065263448פתח 424Petah Tiqwa

שמונה 8831,0621,056255229קרית 187Qiryat Shemona
לציון 290274411175215ראשון 140Rishon LeZiyyon

226281437103212רחובות 111Rehovot
גן 217282278116135רמת 145Ramat Gan

אביב 1,5431,520775762'1,451תל '824Tel Aviv

Monthsחודשים
1401353340265264 298I

11285312332223252 228II
111377444529298372 322III
IV5128621,859362759 455IV
V2,0293,5173,397667896 919V
VI2,8132,7272,750783809 781VI
VII2,0942,2822,027653717 714VII
VIII1,5621,6491,631551631 555vm
IX1,2761,3841,309495546 512IX
X1,0861,092998480588 505x v

749682849382477 407xiv
332290341256289 241XII

1 Excl. fires within the boundaries of the Tel Aviv Firefighting
Authority between 16 XI 1978 and 31 XII 1978, 1 I 1979 and 11

III 1979 and between 30 III 1979 and 15 IV 1979.

16 XI בין אביב תל הכיבוי ברשות השריפות כולל לא
11 III 1979 עד 1 1979 בין ,31 ^1 1978 לבין 1978

.15 vi 1979 עד 30 1111979 ובין
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ונזק השריפה פרוץ מקום לפי שריפות,  י"ט/3ו. לוח
TABLE XIX/13.  FIRES, BY PLACE OF OUTBREAK AND DAMAGE

197519761977'1978■ 1979

השריפות 12,09513,11013,40815,59416,362FIRESTOTALכל
הכל סך  1.9241.9291.8981.8491.898Inבמבנים buildings  loial

חרושת 237205233184112Factoriesבתי
מגורים 820893698615601Dwellingsדירות

ומשרדים 209208256226211Shopsחנויות and offices
333306284286257Warehousesמחסנים

אחרים 325317427538717Otherמקומות places
הכל סך פתוחים 10.17111.18111.51013.74514.464Inבמקומות open places  total

רכב 565649648604597Vehiclesכלי
חקלאיים 367404637573599Cultivatedשדות fields

574573788935933Forestsיערות
בור קוצים, 7,7648,4717,9939.6579,762Thistleשדות and uncultivated fields

andומזבלות rubbish dumps
אחרים 9011,0841,4441,9762,573Otherמקומות places

על בהן שדווח שריפות
הכל3 סך  נזק

1,7391,9512,4372,1441,897FIRES WHERE DAMAGE WAS
REPORTED  TOTAL'

הכל סך  8039431.157937830Inבמבנים buildings  total
חרושת 13812617812495Factoriesבתי

מגורים 326418404309284Dwellingsדירות
ומשרדים 94112180130129Shopsחנויות and offices

170183218185161Warehousesמחסנים
אחרים 75104177189161Otherמקומות places

הכל סך  פתוחים 9361.0081.2801.2071.067Inכמקומות open places  total
רכב 268370508434373Vehiclesכלי

חקלאיים 197193277193183Cultivatedשדות fields
234224212273253Forestsיערות

בור קוצים, 6455304144Thistleשדות and uncultivated fields
andומזבלות rubbish dumps

אחרים 173166253266214Otherמקומות places

בהן שדווח משייפות 44.695.4398.8236.9378.4FIREהנזק DAMAGE WHERE DAMAGE
הכל4.3 סך  נזק WASעל REPORTED  TOTAL3/

שוטפים) במחירים ל"י, .IL)(מיליוני million, at current prices)
הכל סך  30.376.9366.2164.0311.3Inבמבנים buildings  total

חרושת 13.028.8298.897.874.9Factoriesבתי
מגורים 3.35.36.811.026.2Dwellingsדירות

ומשרדים 7.15.235.313.013.1Shopsחנויות and offices
4.527.619.224.5146.0Warehousesמחסנים

אחרים 2.410.06.217.751.1Otherמקומות places
הכל סך  פתוחים 532.672.967.1In..*/14.3במקומות open places  total

רכב 5.410.014.234.737.7Vehiclesכלי
חקלאיים 2.54.16.310.96.8Cultivatedשדות fields

2.52.35.516.611.6Forestsיערות
בור קוצים, 0.60.50.70.50.4Thistleשדות and uncultivated fields

rubbishומזבלות dumps
אחרים 3.31.65.910.210.6Otherמקומות places

1.2 See note I to Table yUXJVl.
3 Excl. fires and damage in the boundaries of Elat fireifghting
authority in 1976  1979 and in the Givatayim firefighting
authority in 1979.
4 Reporting incomplete  see introduction.

י"ט/2ו. ללוח ו הערה ראה 1,2
אילת כיבוי ברשות משרפות ונזק שריפות כולל לא 3

.1979 בשנת גבעתיים כיבוי וברשות 1979 עד 1976 בשנים
מבוא. ראה  מלא איננו הדיווח 4

521 וביטוח בנקים



הקרן סוג לפי הגמל, קרנות חשבונות  י"ט/4ו. לוח
^m^ kahaab ■■k b4

גמל קופות

שוטפים במחירים "י, ל מיליוני

נטו העברות
ומקרנות מקופות

אחרוה
Net transfers
from other
funds

העברות
מחלוקת
רווחים

Transfers from
distributing

profit

Allowances הפרשות

שוטפות מזה;
Thereof: current

הכל סך
Total

הכנסות
הבל סך
Income
total

1=2+4+5

195.653.7
243.33.4
894.6108.2

■6,398,8178.4
10,555.9166.1
19,485.6239.9
36,731.8241.2

1 10,209.41,061.2

108.155.5
138.511.8
482.292.4

3,118.591.8
5,942.12.0

' 8,716.00.9
16,358.924.0
48.167.937.6

58.12.2
71.17.2
275.631.0

2,492.2119.9
3.921.2201.9
8,595.0275.5
16,959.9301.3
51,242.51,139.2

27.53.0
35.00.3
132.59.0
703.03.3
880.226.7

2,232.236.2
3,640.037.2
10,861.3 120.8

1.9 1.0
 1.30.9
4.36.2
85.130.0

57.60.3
227.0LI
62.35.2

הכל סך
781.8532.5525.6
868.4621.7593.3

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
136,012.424,741.824,426.6

פנסיהקרנו ת
419.0255.4252.0
444.5294.2268.8

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
55,961.17,755.67,489.8

תגמולקרנו סת י
210.7150.4149.0
221.9158.0156.8

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
65,085.912,704.212,660.1

ו נ ר יק י ו צ י פ םת 1

99.074.572.4
130.695.994.2
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
13,548.02,807.52,803.9

אקרנו י צ ו ס תת ו י ל
53.152.252.2
71.473.673.5
159.1161.0
274.3219.2219.2

475.4533.3530.2
677.0902.9886.5

1,417.41,474.51,472.8

1969
1970
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1969
1970
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1969
1970
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1969
1970
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1969
1970
1974
1975
1976
1977
1978
1979
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SOCIAL INSURANCE FUNDS

TABLE XIX/14.  PROVIDENT FUND ACCOUNTS, BY TYPE OF FUND
IL. million at current pirces

בקרן הגידול
Increment
of fund

11 = 16

תשלומים
הדדי לביטוח
Payments for
mutual
insurance

10

והעברות שעזבו לעמיתים החזרות
לזכאים

Returns to members who left
and transfers to creditors

לעובדים מזה:
Thereof: to
employees

הכל סך
Total

גמל תשלומי
Social

insurance
payments

 הוצאות
הכל סך

Expenses 
total

6 =7+8 + 10

.1969 531.8 II5
1970 558.4 17.5
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
1979 125,343.5 111.6

Pension funds
1969 296.0 4.7
1970 293.1 10.3
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
1979 51,062.2 13.3

Provident funds
1969 162.5 6.8
1970 168.1 7.2
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
1979 61,438.6 77.0

Severance funds
1969 66.0 
1970 83.3 
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
1979 12,098.0 0.3

Social funds

TOTAL
43.2
37.9
14.1
46.7

40.1
37.1
5.4
17.4

3.1
0.8
8.7
10.4

2.2

57.7
61.3
214.2
98.0
175.6
141.2
85.8
607.3

40.3
47.7
69.0
42.1
17.6
0.2
23.3
198.2

3.7
5.9
36.3
13.8

100.0
123.7
9.8

288.6

13.5
7.4

60.8
25.3
76.0
17.0
49.5
104.4

180.8
231.2
739.6

1,350.7
2,000.2
2,968.7
5,403.7
9,950.0

78.0
93.4
406.7
624.6
978.7

1,489.2
2,628.1
4,687.4

37.7
40.7
209.6
409.0
689.2
912.7

1.871.2
3,281.7

19.5
39.9
53.5
177.5
190.9
365.0
583.7

1, 345.3

250.0
310.0
977.7
1,474.6
2,209.7
3,167.5
5,581.7
10,668.9

123.0
151.4
484.4
679.9

1 ,009.6
1,508.4
2,653.4
4,898.9

48.2
53.8
261.1
435.4
807.8
1,059.4
1,952.1
3,647.3

33.0
47.3
114.3
202.9
267.0
382.1
633.4
1,450.0

45.845.60.27.31969
57.557.20.313.91970
117.969.848.141.21974
156.4139.616.816.7117.91975

1976
217.6201.80.315.5257.81977
342.8320.73.218.9334.21978
672.7635.616.121.0744.71979
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קופה סוג לפי הגמל, בקופות הצבירה מרכיבי  י"ט/15. לוח

שוטפים במחירים ל"י, מיליוני
נטו מעמיתים Netצבירה accumulation from members

 הפרשותצבירה העברותמזה:
הכל גמלמקרנות(כוללסך תשלומיםתשלומי

Accumulaהכל נטונוספות)סך אחריםSocialומקופות
tionTotalThereof:NetinsuranceOther
totalallowancestransferspaymentspayments

(incl.from funds
additional)

1=2+7+112 =3+4563456

הכלסך
1969567.6336.3532.553.7180.769.2
1970820.93J5.0621.53.)230.978.7

19747,346.7548.92,418.6 1108.2739.7238.2

19758,382.8810.93,107.1 1178.41,350.7123.9

197613,581.24,294.1 2,250.2166.02,000.2209.7
197724,901.77,012.5 4,085.2240.03,069.398.0
197844,432.2180.012,430.4 7241.25,319.7171.9

1979130,694.5134.124,741.8 15,061.20.215.8453.1

ד. י 0 נ פ

19753,954.9474.31,306.951.5806.877.3
197711,239.82,821.6 1,037.3 11.61.751.621.1
197820,145.2504.04,610.9 136.43.023.447.1

197952,663.49,152.3 3.493.443.25,414.2287.9

ת ופיצוייגמוליקופות לידם פיננסייםמוסדותם
19753,270.6983.21,414.715.5418.728.3

197710,348.13,264.6 2,520.5267.7976.934.9

197818,600.06,025.2 4,645.6309.31.590.698.3
197961,221.9!1,665.5 8,893.8.098.43,724.9145.2

תהשתלמו
1975124.260.397.031.55.2

1977520.8192.6318.20.1121.34.4

1978849.0312.4549.90.8236.7

19792,940.6877.21,290.82.1411.5


אחד
19751,033.1293.1288.5111.493.713.1

19772,793.0334.8608.1 16.2219.537.6
19784,838.0718.01,244.430.9469.026.5
197913,868.6869.72,633.2 178.3665.220.0
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TABLE XIX/15.  COMPONENTS OF ACCUMULATIONIN .SOCIAL INSURANCE

FUNDS, BY TYPE OF FUND

IL. million. at current prices

Net accumulation from funds' activity הקופה מפעילות נטו צבירה

הצמדה מימושריבית. שוטפותרווחי בהפרשיהוצאות גידול
אחרותוהבנסות הנהלהוהכנסות שיערוךוהוצאות

הכל IncrementאחרותRealizationשוטפותסך
TotalInterest linkageprofit andCurrent andin difference

and currentother incomeother administrativeon revaluation
incomeexpenses

7 = 8+910891011

TOTAL
38.231.4
51.333.0
390.4113.9

850.2170.4

4.5

234.6

4,643.8
4,546.0
8,762.2
16,110.9
28,854.6
99,552.0

Pensions
2,274.3
7,740.7
14,086.8

42,726.0

Provident funds and severance funds in financial i n s t i

120.4

96.9 594.7

63.51,752.3

6,214.7

11,153.6

44,684.8

Study fund
2.150.9

299.5
450.8

2.125.2

Other
7.5468.5

1,856.0
3,163.4
10.016.0

226.8220.0
271.3253.0

1,154.0877.5

2,025.91,346.1

2,568.8

4,705.6
8,397.6
16,008.4

1,206.3708.5
2,461.8
4,554.4
6,444.0

inst itut ionsnci a 1

535.1478.2
1,612.9

2,800.8
7.643.3

0.9 14.2

134.2 145.2

13.0

28.7
85.8

61.8

271.5
602.2

956.6
1,982.9
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הקופה סוג לטי גמל, קופות נכסי סיכום  י"ט/6ו. לוח

ל"י במחמיליוני שנה, סוף שוטפים; ירים

בערך valueInvestmentרכישההשקעות at purchase

:Thereofמזה:
בערך נכסים

הכל סך הכל1משוערך סך
Assets at revaluaTotal'ערך נדל"ןפיקדונותניירות

tion totalSecuritiesDepositsReal estate

1=2+6+7+9+102345

הכל סך
19693,601.32,713.82,547.875.072.2
19704,368.63,217.83,002.9112.681.8
197417,573.08,779.58,319.4300.3110.2

197525,140.611,650.811,125.1358.099.3

197639,354.116,774.716,077.6478.5141.5

197764,255.825,121.824,437,4456.4169.1

1978108,688.039,571.938,459.9877.6154.3

1979239,382.566,368.164,772.71,176.2245.5

פנסיה
197513,049.75,484.25,213.6126.777.1
197731,493.611,022.910,614.8182.1168.5

197851,512.516,403.815,804.73695149.8
1979104,175.924,548.723,935.7365.9244.2

בנקים
19758,955.44,576,44,352.7202.720.0

197724,919.910,931.410,700.0231.4

197843,520.018,085.517,624.8460.5

1979104,741.932,700.631,810.6740.8


תהשתלמו

1975313.4188.4186.61.8

19771,118.7556.3550.06.3

19781,967.7895.1879.515.6

19794,908.31,720.31,720.3


אחר

19752,822.11,401.81,372.226.82.2

19776,723.62,611.22,572.636.60.6

197811,687.84,187.54,150.932.04.5

197925,556.47,398.57,306.16951.3

פורטו. שלא אחרות השקעות גם כולל ו
חיים. ביטוח ופרמיות עזר, קרן מתוך ישירות בנקים, באמצעות הלוואות כולל 2

והצמדה. ריבית וחייבי מקבילים חשבונות ובקופה, בבנקים ומזומנים אחרים חייבים גם כולל נ
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TABLE XIX/16.  SUMMARY OF SOCIAL INSURANCE FUNDS' ASSETS, BY TYPE OF

FUND

II. million at current prices; end of year

שוטףLoansהלוואות Currentרכוש assets

:Thereofמזה:
שיערוך הפרשי
Difference onריבית חייבי
revaluationהכל לחברים2סך קבועמזה: הכל3רכוש המעבידסך וצמרהחוב

TotalThereof: toFixed assetsTotaPEmployers'Interest and
members2debtlinkage debtors

89101112ר6

TOTAL

369.6334.5295.99.2174.273.373.8
604.2348.0329.55.4193.272.594.4

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

165.313.52,457.32,443.81,358.03.885.6991.61.763.2

onsPens

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

75,744.11,416.21,413.878.62,388.3878.91,030.0

sBank
4.006.9261.1257.2111.073.8
13,465.2338.2338.1185.11.9141.1

24,618.8489.9489.9325.80.2265.4

69,303.6832.5822.21,221.8683.4566.9

/ fundStud
116.40.20.28.45.81.4

561.40.40.4_0.6

992.233.833.846.621.915.3

3.117.424.824.825.520.30.4155

rOth e
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
17.148.4183.8183.032.1793.6112.3150.8 .

1 Incl. other not specified investmenls.
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. פד7,

יתרת הן הממשלה של ישירות העברות
ישיר, באופן העניקה שהממשלה ההלוואות,
ידי על שניתנו ההלוואות, הפנקס1. לערכן בהתאם
כלולות. אינן כספיים, מוסדות באמצעות הממשלה
הפנקסי, בערכן רשומות במניות השקעות
בעבור למעשה שילמה שהממשלה הסכום כלומר:
עקב שיערוך פעולת כל נעשתה לא שרכשה. המניות
ועקב חוץ במטבע נקוב שערכן במניות הפיחות
בבורסה. הרשומות מניות אותן של שערים שינוי
חובות רק כולל כ/9 לוח הממשלה. חוב
נתונים חוץ למטבע הצמודים החובות תקציביים.
שבלוח, מהתאריכים אחד בכל החליפין שער לפי
כוללים לצרכן המחירים למדד הצמודים והחובות
ממלוות חלק המדד. עליית עקב החוב גידול את
הכלולים אוצר) ושטרי מקרקעין שטרי (כגון: הפנים

המקובל. במובן חובות אינם בלוח,
הכללי. החשב של דו"חות המקור:

הממשלה והוצאות הכנסות

ולהוצאות להכנסות מתייחסים הנתונים
כספי מחזור של הגדול הרוב שהינן תקציביות,
תשלומים סוגי שני עוד קיימים להן נוסף הממשלה,
וכ/12,והם: כ/11 בלוח כלולים שאינם ותקבולים
סכומים הן המיועדות וההוצאות ההכנסות א.
עבור חוץ ממקור מקבלת ממשלתית שיחידה

מסוים. שירות
כספיות בחלקן הן לתקציב שמחוץ הפעולות ב.
ובחלקן במשנהו) אחד כספי נכס (המרת גרידא
שונות שמסיבות ממשיות והכנסות הוצאות היק
הגירעון מימון (לרבות בתקציב נכללו לא

התקציבי).
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 כבנקים נישומים חובות הפקדת כגון.
הנרשמות ספקים, אצל בהקפה וקניות כהכנסה)
מסוימים (ובמקרים העסקיים במפעלים כהוצאה.
וכן פחת גם רושמים הממשלה) במשרדי גם

הבאות. לשנים ולפיצויים לפנסיות הפרשות
במישרין. בתקציב כלולים המסים כל לא
מבחינה מסים שהם הלאומי, הביטוח ודמי הארנונה
כהלוואות חלקי באופן בתקציב מופיעים כלכלית,
אף לאומי. לביטוח ומהמוסר הארנונה מקרן
שיעורן כי אם מסים, הן ההשוואה מקרנות ההכנסות

מראש. קבוע אינו

ובחירות הכנסת

השביעית, לכנסת הבחירות תוצאות בהצגת
הרשימות סודרו כ/1). (לוח והתשיעית השמינית
מערכות כין ההשוואה את להקל שנועד סדר לפי
ברשימות שחלו בשינויים בהתחשב הבחירות.
ההצבעה תוצאות מובאות בהן, שהשתתפו
יותר הקטנות הרשימות ואילו העיקריות לרשימות
(פרט המיעוטים רשימות יתר קבוצות: בשתי קובצו

הרשימות. ויתר בנפרד) שהוצגו לרשימות
לכנסת הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת פורסמו המקומיות ולרשויות

המיוחדים.
נמסרו וכ/5) כ/4 (לוחות הכנסת על הנתונים

הכנסת. מזכירות ע"י

ממשלה
האוצר של וההתחייבויות הזכויות

בעיקרו, מורכב, המדינה אוצר של המאזן
האוצר של המונטריות ומההתחייבויות מהזכויות
מוחשיים בנכסים המדינה השקעות את כולל ואינו
אותם כל נכללים לא לכן, ניידי); ודלא דניידי (נכסי
בציוד בבניינים, בכבישים, שהושקעו סכומים
בנכסים ההשקעות גם הממשלה. של אחר וברכוש
הדואר, כמו הממשלה, של העסקיים המפעלים של

במאזן. כלולות אינן והנמלים הרכבת
שנוצרו האוצר של וההתחייבויות הזכויות
הן: המדינה קום מיום הממשלה מפעילות כתוצאה
מעסקאות כתוצאה שנוצרו והתחייבויות זכויות א.
את עוברות אינן ואשר האוצר, של שוטפות
שוטפות). והתחייבויות (זכויות המדינה תקציב
הפקדות או כבנקים הממשלה פיקדונות הם אלה
על מקדמות המדינה, בקופת אחרים גופים של
חוזר הון הבאות, השנים של תקציבים חשבון
וחייבים זכאים הממשלה, למשרדי הניתן
וההתחייבויות הזכויות של הפירוט וכיו"ב.

כ/ר. בלוח ניתן השוטפות
התקציב. מביצוע הנובעות והתחייבויות זכויות ב.
קיבלה שהמדינה ממלוות נובעות התחייבויות
נובעות וזכויות המדינה להכנסות ושהועברו
כמניות מהשקעות שניתנו, מהלוואות
לתשלום תקציבית קרן (יצירת ומהפקדות
ניתן העיקריים הסעיפים של פירוט חובות).

וכ/9. כ/8 בלוחות
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האנרגיה "משרד בשם חדש משרד הוקם ה.
והתשתית".

למצבת מתייחסים ואילך 1970 לשנים הנתונים
ליחידות ולא שנה, אותה של במרס 31 ב העובדים

עבודה.

המקומיות 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
מתוך הוא המימון אם שלה; המימון במקורות
ואם הרגיל בתקציב הפעולה תירשם שוטפת הכנסה
המיועדת הכנסה או הלוואה ע''י הוא המימון
רגיל. הבלתי בתקציב הוא הרישום פיתוח לפעולת
המקומיות הרשויות נוהגות האחרונות בשנים
מלוות גם רגילים הבלתי בתקציביהן לכלול
בלוח החשבונות בסיכום התקציב. לאיזון המיועדים
ובתקציב הרגיל, לתקציב אלה מלוות הועברו כ/18

לפיתוח. המיוערים מלוות נשארו רגיל הבלתי
וייעוד מקור לפי הרגיל בתקציב מוינו ההכנסות
מקור לפי רגיל הבלתי בתקציב ואילו ההכנסה

בלבד.
בתקציב כ/18) בלוח פירוט (ראה הכנסות

הרגיל
הכנסות הן עצמיות הכנסות מקור: לפי א.
וממוסדות מהתושבים ישירות גובות שהרשויות
אגרות עסקים, מס כללית, ארנונה כוללות: והן
מקומיים ועדים מכסות היטלים, שירותים, ודמי
ומוסדות. בעלים השתתתפות אזוריות, במועצות
שגובה הכנסות הן מועברות הכנסות
וכוללות המקומיות הרשויות עכור הממשלה
כלי ואגרות מקרקעין שבח מס רכוש, ארנונת

רכב.
כללי מענק כוללת הממשלה השתתפות
בהחזקת והשתתפות מיועד, בלתי שהוא
תרבות, חינוך, כמו ממלכתיים, בעיקר שירותים,
את גם זה סעיף כולל 1975/76 בשנת ודת. סעד
כללית ארנונה מיסי איהעלאת עבור הפיצוי

מהממשלה. המקומיות הרשויות שקיבלו
להקטנת  התקציב לאיזון מלוות

ולקונסולידציה. המצטבר הגירעון
ממסים כהכנסות מוינו ההכנסות ייעוד. לפי ב.
(פירוט וממלכתיים מקומיים שירותים מאספקת

כ/18). בלוח ראה
מקור לפי ההכנסות רגיל הבלתי בתקציב
כספיים, וממוסדות מבנקים מלוות כוללות:
והבעלים הממשלה השתתפות קבלני, אשראי

רכוש. ממכירת וההכנסות

הוא אלה בלוחות וההוצאות ההכנסות של המיון
והוצאות הכנסות של כלכלי מיון בעיקרו. מינהלי
והוצאה הכנסה  ו' כפרק מופיע הממשלה

לאומית.
באפריל ב1 המתחילות תקציב שנות הן השנים

במרס. ב31 ומסתיימות
הכללי. החשב דו"דוות המקור:

הכנסה מס תקבולי

בלוחכ/13 חובה ומלוות הכנסה מס תקבולי
רכוש ומס הכנסה מס נציבות כדו"חות שמקורו
שמקורו כ/11 בלוח הכנסה מס לתקבולי זהים אינם
התחייבות כולל אינו הכללי החשב החשב. בדו"ח
שכיר, בפועל. גביות אלא ומלוות מס לתשלום
הכנסה; מס לסיווג בהתאם הוגדרו וחברות עצמאי
עם נכללו קואופרטיבים וחברי חברות מנהלי
נתוני כוללים וב1966/67 ב1961/62 עצמאיים.
עמלות ועל ריבית על הכנסה מס גם מעצמאיים המס
אם ובין שכירים היו ההכנסה מקבלי אם בין סופרים
קטנים סכומים אלה היו 1961/62 ער עצמאיים. היו

נפרד. בסעיף בודדו לא והם
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
שופטים לממשלה, המשפטי היועץ המדינה,
עובדי החינוך, במערכת הוראה עובדי ודיינים,
לאומי, לביטוח המוסד עובדי התעסוקה, שירות
המדינה בנציגויות מקומיים עובדים דואר, סוכני
ועובדים צה"ל של אזרחים ועובדים חיילים בחו"ל,

הביטחון. מערכת של ביחידות
הממשלה משרדי כשמות 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
הבינוי "משרד נקרא המאוחד המשרד חדשים.

והשיכון".
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וההוצאות ההכנסות את כוללים אינם הנתונים
למרות ובחיפה אביביפו בתל חולים בתי שני של
אלו. עיריות של הכספיים כדו"חות כלולות שהן
אלו חולים בתי של שתקציביהם היא לכך הסיבה
החשב (דו"ח המדינה כתקציב במלואם כלולים

הממשלה). של הכללי
הן רגיל הבלתי כתקציב וההוצאות ההכנסות
לפיתוח המיועדים סכומים כוללות שהן מאחר זהות
מלוות כוללות אינן זה בתקציב ההכנסות בלבד.
אינן וההוצאות הרגיל. התקציב לאיזון המיועדים
איזונו. לשם הרגיל לתקציב ההעברות את כוללות
הרגיל לתקציב מתייחס תקציבי עודף/גירעון
ההכנסות בין (גירעון) ההפרש והוא כלבד

וההוצאות.
לבנקים חייכת שהרשות סכומים מלוות. יתרת
בכל היתרה בלבד). (קרן אחרים כספיים ומוסדות
מלוות בתוספת השנה לתחילת יתרה היא שנה
ששולמה. קרן פחות הכספים שנת כמשך שנתקבלו
לפיתוח, מלוות סוגי כל כלולים שנתקבלו במלוות
המצטבר הגירעון להקטנת הרגיל התקציב לאיזון

מלוות. ולפירעון
הרשויות של כספיים דו"חות המקור:

המקומיות.

גם כוללות התקציבים בשני ההכנסות
לא עדיין אם גם הממשלה, של התחייבויות
בשנים שהתקבלו הכנסות וכן למעשה התקבלו

השנה. ותוקצבו קודמות
הוצאות

לפי מוינו רגיל ובלתי רגיל בתקציב ההוצאות
כ/19). בלוח פירוט (ראה הוצאה וסוג ייעוד

בסיס על נרשמו המקומיות הרשויות הוצאות
שולמו שלא הוצאות גם רשומות דהיינו, צביר,
ההוצאות הנדונה. השנה ע''ח חיוב היה ורק עדיין
הלוואות של קרן לפירעון תשלומים גם כוללות
שהוא התקציבי, הגירעון הבאות. לשנים והעברות
רגיל לתקציב מתייחס הכנסות, על הוצאות עודף

בלבד.
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
על ההוצאות כלולות לא .כן המקומית. לרשות
ועדים של הכספיות והפעולות הדח שירותי
האזוריות. במועצות המאוגדים כיישובים מקומיים
מספר של בחשבונות המופיעות לדת הוצאות
הדתית. במועצה בלבד תמיכה הן מקומיות רשויות

נבחרים פרסומים

כספיים נתונים  1977/78 המקומיות הרשויות
פיזיים נתונים  1978/79 המקומיות הרשויות

619
636

טכניים פרסומים
1955/56 ;1956/57 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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ELECTIONS AND THE KNESSET

53s עמי כ/ו, ללוח מקרא
LEGENDA TO TABLE XX/1, P. 533

והכנסת בחירות

הרשימהסימן Nameשם of listSymbol

הישראליתאמת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PartyAMT
המאוחדת הפועלים andומפלגת United Workers' Party

במערך הקשורות מיעוטים 'Minoritiesרשימות Lists connected with Alignment

והפועלב המזרחי לאומית, דתית Nationalחזית Religious Front, MizrahiB

andהמזרחי Mizrahi Workers

ישראלג אגודת התורה, Agudatיהדות Yisrael (Orthodox religious)G

ישראלג אגודת פועלי התורתי Agudatהמחנה Yisrael WorkersD

(ד"ש)יש לשינוי הדמוקרטית Democraticהתנועה Movement for Change (DASH)JS

החופשיט Freeהמרכז CenterT

LikudMHLהליכודמחל

הציונותנן להגשמת תנועה Shlomzionשלומציון,  Realization of Zionism MovementKN

LikudHLTAMהליכודחלטעמ

(גח"ל)חל ליברלים רות ח Herutגוש  Liberal Front (GAHAL)HL

ממלכתיתעמ Stateרשימה ListAM

העצמאייםלע Independentהליברלים LiberalsLA

האזרחרצ לזכויות 'Citizensתנועה Rights MovementRZ

שליש ShelliSמחנה

אדום)קז תכלת (תנועת Moqedמוקד (Tekhelet Adonr Movement)KN

הישראליתק הקומוניסטית Israelהמפלגה Communist PartyK

הזהש Haolamהעולם HazeS

ו ולשויון 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' List

שרקפש Flattoפלאטו SharonPS

הרשימות Otherיתר lists
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רשימה1 לפי כנסת, וחברי לכנסת הבחירות תוצאות  כ/ו. לוח
TABLE XX/1.  RESULTS OF ELECTION AND KNESSET MEMBERS, BY LIST1

רשימה

Knessetכנסת

List VIIVIIIIXVIIVIIIIX

28 X 6931 XII 7317 V7728 X 6931 XII 7317 V 77

הכחי כנסתרותתוצאות חברי
Election resultsKnesset members

מוחלנ 1יםמספדים
Absolute numbers

בחירה זכות 1,748,7102,037.4782,236.293ELIGIBLEבעלי VOTERS

1,427,9811,601,0981,771,726VOTEDהצביעו

כשרים 1,367,7431,566,8551,747,820VALIDקולות VOTES

Percentagesאחוזים
הכל 100.0100.0100.0120120120TOTALסך

46.239.624.6565132AMTאמת

מיעוטים '3.52.51.4431Minoritiesרשימות lists
במערך connectedהקשורות with

alignment
9.88.39.2121012Bב

)ג 3.23.4( 44G
3.85

)ד 1.81.3( 21D

11.615JSיש
2T_1.2ט

33.443MHLמחל
1.92KNכנ

טעמ2 '30.239HLTAMחל
21.726HLחל
3.14AMעמ

3.23.61.2441LAלע
2.21.23IRZרצ

1.62SHELLIששלי

1.41KN1קנ3

1.21Kק

הזה 1.20.72Sשהעולם

2.83.44.6345Wו

רשימות 0.00.20.4Otherיתר minorities'
listsהמיעוטים

2.01PSפש
1.13.32.2יתר





Other lists

I See full names of lists on page 532. 2 Incl. GAHAL.
Free Center. State List. 3 Includes Israel Communist Party
and the Tekhelet Adonr movement.

.532 בעמוד הרשימות של מלאים שמות ראה 1

והרשימה החופשי המרכז גח"ל. כולל 2

הקומוניסטית המפלגה את כולל 3 הממלכתית.
תכלתאדום. תנועת ואח הישראלית
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המקומיות הרשויות למועצות הבחירות תוצאות  כ/2. לוח
TABLE XX/2.  RESULTS OF ELECTIONS TO MUNICIPAL COUNCILS

14 XI26 VII3 XII2 XI28 X31 XII7 XI
1950195519591965196919731978

בחירה זכות 421,334833,8001,037,8111,280,0911,572,2061,926,2342,234,174ELIGIBLEבעלי VOTERS
335,287655,227832,2641,058,0411,242,2651,410,6811,280,521Votedהצביעו

המצביעים 79.678.680.282.679.073.257.3Percentאחוז voters
כשרים 329,838648,288821,2571,022,4871,188,6151,376,9361,232,208Validקולות votes

ולמועצות (977ו) התשיעית לכנסת הבחירות תוצאות  כ/3. לוח
העיקריות הרשימות לפי הגדולות, הערים בשלוש (1978) העיריות

TABLE XX/3.  RESULTS OF ELECTIONS TO THE NINTH KNESSET (1977) AND

MUNICIPAL COUNCILS (1978) IN THE THREE MAJOR TOWNS, BY MAIN LISTS

אביכיפו תל
JerusalemTelירושלים AvivYafoHaifa nDTI

מועצהכנסתמועצהכנסתמועצהכנסת
KnessetMunicipalKnessetMunicipalKnessetMunicipalListרשימה

councilcouncilCouncil

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

בחירה זכות 168,296244,821295,029303,524181,461בעלי 173,401ELIGIBLE VOTERS
129,591108,066225,445150,96798,813הצביעו 137,886VOTED

כשרים 128,363104,091222,760148,88095,326קולות 136,341VALID VOTES

המצביעים 77.044.176.449.754.5אחת 79.5Percent voters

Percentagesאחוזים

כשרים 100.0100.0100.0100.0100.0קולות 100.0VALID VOTES
הכל סך TOTAL

:Thereofמזה:
41.213.839.146.918.9מחל 29.4MHL
47.424.131.240.9'15.3אמת 27.7AMT

10.08.9ב
( 69( 61B

)ג 10.02.711.99.7 { 1.5C
ןד 2.215.9

( 0.7( 1.5D

1 "United Jerusalem" list (YA). (יא). אחת" "ירושלים רשימת 1
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והועדות הכנסת מליאת ישיבות כ/4. לוח
TABLEXX/4.THEKNESSETPLENARY SESSIONS AND COMITTEE MEETINGS

19491979

ועדה

נ חכ t1essס eK r

Committee 111IIIIVVVIVIIVIII1IX

272624693293503430457401255PLENARYהמליאה SESSIONS

קבועות2 1,0051,9391,8318352,1422,2352,9823,2252,946PERMANENTועדות COM
MITTEE MEETINGS2

הכנסת 11620020584192199227183184Houseועדת Committee

ומשפט חוק ,118236258115334288364222139Constitutionחוקה.
Law <£ Justice

207479514234457500648646280Financeכספים

וביטחון 12917613972153190319387217Foreignחוץ Affairs A

Security

ורווחה''4 7214212343201226437476247Labourעבודה and Welfare34

13415013989188169318284144Economicsכלכלה

ותרבות 7022118258150189222258187Educationחינוך and Culture

ואיכות פנים

הסביבה
8819214687315188208270150Interior Affairs and

Environment

ציבוריים4 7113412553152168181271שירותים


Public Services*

המדינה ביקורת


22867State Control

וקליטה עלייה


136Immigration and
Absorption

הפירושים ועדת
2Interpretations

Committee

המשנה 7231,0248853351,4061,9101,0626162,445SUBCOMMITTEESועדות

1 Till the end of third session. 2 Asofthe Sixth Knesset, השישית. בכנסת החל 2 השלישי. המושב סוף עד ו
sessionsof joint committees have been included in the total only. בלבד. הבל בסך המשותפות הועדות ישיבות נכללו
3 As of the Ninth Knesset this committee includes also הרווחה. את גם כוללת זו ועדה התשיעית, בכנסת החל 3

welfare. 4 Public Services committee was abolished in the בכנסת עוד פועלת אינה הציבוריים השירותים ועדת 4
Ninth Knesset; subjects dealt with by this committee have been לועדת הועברו זו בועדה שטופלו הנושאים התשיעית:
transferred to the Labour and Welfare committee. והרווחה. העבודה
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הצעות המטפלת, והועדה העניין לפי שנתקבלו, חוקים  כ/5. לוח
ושאילתות היום לסדר

TABLE XX/5.  LAWS PASSED, BY SUBJECT MATTER AND RESPONSIBLE
COMMITTEE, MOTIONS FOR THE AGENDA AND INTERPELLATIONS

19491979

נ תכ t1essס eK
ליימד, Subjectעניי? matter and

1 .

מטפלת
1

uIIIIVVVIVIIVIII1IXresponsible committee

שנתקבלו 221281292124281257318349177LAWSחוקים PASSED

Subjectהעניין matter
יסוד 117511Basicחוקי laws

618726595Knessetכנסת
וכלכלה 58959236708410513261Financeכספיס and economics
וצבא 27382913202421209Defenceביטחון and armed

forces
74I3437103Healthבריאות

דתיים 310446108Religiousשירותים services
ותרבות 37222411139Educationחינוך

147989657Agricultureחקלאות
ומשפט 536864236765786241Administrationשלטון and

justice
ורווחה 3111243416505613Labourעבודה and welfare

15151821213112431Interior2פנים2
מסחר. ,839721139124Transport,tradeתחבורה. industry
ותיירות3 andתעשייה tourism'
המדינה 1Stateמבקר comptroller

19102914331384שונות


Miscellaneous

המטפלת Responsibleהועדה
committee

הכנסת 1334345321Houseועדת Committee
ומשפט חוק ,617673307067696350Constitutionחוקה, Law A

Justice
619210041869110611955Financeכספים

וביטחון 1120226111416166Foreignחוץ Affairs and
Security

ורווחה 9232184126526619Labourעבודה and Welfare
19202912271420168Economicsכלכלה

ותרבות 36123711139Educationחינוך and Culture
הסביבה ואיכות 232835172823233528Interiorפנים Affairs and

Environment
ציבוריים 6725671011Publicשירותים Services
המדינה 31Stateביקורת Control
משותפות 11645385Jointועדות committees

אחר 4נוהל


Other procedure

182476450184448366581839676MOTIONSהצעות FOR THE
היום AGENDAלסדר
(.J9589982,5297,8986,0077.5431,187שאילתות 293.722INTERPELLATIONS

I Till the endof the third session. 2 Untiltheeighth Knesset  השמינית הכנסת עד 2 השלישי. המושב סוף עד 1

 municipal matters. 3 Since the ninth Knesset incl. trade כולל  התשיעית מהכנסת נ מוניציפאלים. עניינים
and industry. ותעשייה. מסחר

GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES 536



government ממשלה
assets and liabilities of the treasury האוצר של והתחייבויות זכויות

ישראל ממשלת של והתחייבויות זכויות מאזן  ב/6. לוח
TABLE XX/6.  BALANCE OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE TREASURY

IL. million at current prices; 31 III each year שנה כל במרס 31 שוטפים; במחירים ל"י, מיליוני

19751976197719781979

Assetsזכויות
הכל 26,14636,54548,73270,629102,390TOTALסך

שוטפות 5.3308.58211.85721.74543.588Currentזכויות assets
הנובעות המדינה GOVERNMENTזכויות ASSETS

תקציבים DERIVINGמביצוע FROM
OPERATION OF BUDGET

שניתנו 9.50513,54218,66226.53639.908Loansהלוואות granted
במניות 1.8982,0472,1542.4732.628Investmentsהשקעות in securities

בנק של מניות בהון 2020202020Investmentהשקעות in Bank of Israel
sharesישראל

נקבעו טרם אשר 2,6793.6905,0767,6971Amountsסכמיס not yet classiifed
בהשקעות או asכהלוואות loans or investments
ע"י לבנייה ביניים 4,5776,2697.6217,9888,260Inteirmמימון financing for building
והשיכון הבינוי byמשרד Ministry of Building

and Housing
1,4961,4921,6461,4762,505Slockמלאי

לטונות 6419031,6962.9645.481Variousזכויות assets

הכל 100,495142,912204,868393,393608,400TOTALסך
שוטטות 5.9057,1509.80518.03229,861Currentהתחייבויות liabilities

הנובעים המדינה GOVERNMENTחובות LIABILITIES
תקציבים DERIVINGמבעצוע FROM

OPERATION OF BUDGET
פניס 62,06887.662123.554197,969316,515Internalמלוות loans
חוץ 31,54846.62769,865142,222206,559Foreignמלוות debts

ביטוחי בגין 32,97352,953Liabilitiesהתחייבויות in respect of indexation
ושער toהצמדה C.P.I. and foreign currency

לבנין החיסכון 5988411,1821,6342.512Savingמפעל for Housing scheme (incl.
ערך) גמול compensatory(כולל value)

הבינוי משרד ע"י 376632462563Operationsביצוע 0( Ministry of
Constructionוהשיכון and Housing

לקבלנים andחוב debt to contractors

Mutually offsetting accounts מקבילים חשבונות
סחר מהסכמי 79IIAssetsכויות from commercial

agreements

סחר הסכמי ע"ח 2215Liabilitiesתח"בויות 0/a of commercial
agreements

7.0889.61613,04127,11337.124Guaranteesרבויות
הממשלה משרדי 27.61829.70242.25047,75093,662Liabilities.תח"בויות of government ministries

שניתנו עומדות 3,878Loansלוואוח outstanding granted
בנאמנות שנמסרו כסיס

3,818Assets placed in trust

Source: Accountant General's Report.
1 Reclassiifed in 1979: some sums were deleted and some
transferred and registered in "mutually offsetting accounts".

הכללי. החשב דו"ח ,מקוו
וחלק נמחק מהסכומים חלק מחדש. מיון נערך ב1979

מקבילים". כ"חשבונות ונרשם .ועכו
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האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות  בור. לוח
TABLE XX/7.  CURRENT ASSETS AND LIABILITIES OF THE TREASURY

IL. million, at current prices; 31 III each year שנה כל במרס 31 שוטפים; במחירים ל"י מיליוני
19781979

זכויותיתרהזכויותיתרה
מונטריותבמא7ןמונטריותבמאזן

Position /nMonetaryPosition inMonetrary
balanceassetsbalanceassets

sheetsheet

TOTAL

Cash
Banks and financial institutions
In Bank of Israel
 compulsory saving deposits
 deposits of importers

Investment in securities
Debtors
Working capital for operation
budgets, purchases and
advance payments

Deficits deriving from operation
of budget1

Assets

43,587.9 42,993.6

20,157.2 20,157.2
15,375.1 15,375.1

0.2 0.2

873.4 873.4
7,182.0 7,182.0

 594.3

21,744.7 21,648.6

7,835.8 7,835.8
10,262.9 10,262.9

0.1 0.1

0.3 0.3
1,028.8 1,028.9
2,616.8 2,638.0

 117.4

הכל סך

מזומנים
פיננסיים ומוסדות בנקים

ישראל בבנק
חובה חיסכון פיקדון 

יבואנים הפקדות 
ערך בניירות השקעות

חייבים
תקציבים, לביצוע חוזר הון

ומקדמות קניות

תקציביות' מפעולות גירעון

Liabilities. התחייבויות

הכל 21,648.618,031.642,993.629,860.8TOTALסך

פיננסיים ומוסדות 7,027.77,027.79,292.69,292.6Banksבנקים and financial institutions
חברות ממוסדות, Depositsהפקדות of institutions. government

ושונות companies(ממשלתיות and miscellaneous
יבואנים 2,625.02,625.04,913.0fהפקדות 4,913.0Deposits of importers

חובה חיסכון Compulsory(פיקדון savings deposits in

ישראל Bankבבנק of Israel
תקציב ביצוע ע"ח 7,596.57,596.514,603.714,603.7Claimsתובעים o/a of budget operations of

הממשלה theמשרדי government ministries
סילוקין בחשבונות 93.193.1Debtsחובות in clearing accounts

והפרשות 689.3689.31,051.51,051.5Fundsקרנות and allowances
להכנסות מיועדים 3,617.0תקבולים 13,132.8Receipts earmarked for income and

זכות creditויתרות balances

Source: Accountant General's Report.
1 For breakdown see Table XX/10.

הכללי. החשב דו''וו המקור:

כ/0ו. בלוח פירוט ראה 1
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כלכלי ענף לפי הממשלה, של והלוואות השקעות  כ/8. לוח
TABLE XX/8.  INVESTMENTS AND LOANS OF THE GOVERNMENT, BY ECONOMIC

BRANCH
lL.million, at current prices; 31 HI each year שנה כל במרס 31 שוטפים; במחירים ל"י. מיליוני

במניות הלוואותהשקעות
in sharesInvestmentsLoans

כלכלי Economicענף branch
1978197919781979

כולל 2,4732,62842,22155,864GRANDסך TOTAL
ונכסים עומדות XX7.6977,696Loansהלוואות outstanding and assets

heldבנאמנות1 in trust'
רגילות ORDINARYהלוואות LOANS

הענפים לכל בנקים XX18,71327,780Throughבאמצעות banks to all branches
ללווים ישירות XX15,81120,378Directlyהלוואות to borrowers

הכל Totalסך
ודיג ייעור ,3233239151.554Agricultureחקלאות, forestry and ifshing

ומים 34838453431Electricityחשמל and water
J273385Industryתעשייה
/833כרייה 8492681,179Mining

ושירותים 521754Tradeמסחר and services
9912211,00012,363Construction2בינוי2

עסקיים ושירותים 528544160182Financesפיננסים and business services
ותקשורת 2643279201.028Transportתחבורה and communication
מקומיות 46139Localרשויוח authorities
לאומיים מוסדות

! 
1,5172,193National institutions

אחרים 7897123Otherמוסדות institutions
4147Otherאחר

1 In 1978, incl. all loans not yet earmarked. In the same year
these loans were reclassified; consequently, only standing loans
and assets placed in trust are included. 2 Incl. interim
financing by the Ministry of Construction and Housing.

נקבע שטרם ההלוואות כל את הסעיף כולל ב8י19 1

ונכללו אלה הלוואות של מחדש מיון נערך ב1979 ייעודם,
p2'0 כולל 2 בנאמנות. לנכסים עומדות הלוואות רק

והשיכון. הבינוי משרד "י ע לבנייה ביניים

סוג1 לפי הממשלה, חובות  ב/9. לוח
TABLE XX/9.  GOVERNMENT DEBT, BY TYPE1

IL. million, at current prices; 31 III each year שנה כל במרס 31 שוטפים: במחירים מיל^ל"י,
החוב 1956196019701975197719781979Typeסוג of debt

הכל 1,0842,16515,60267,373133,553239,645349,980TOTALסך
הבל סך פניס 4009618.91335,82563.68897.423143.421Internalחונות debt total
חוץ2 למטבע 7,93614,93428,190Linked§651511.5514,509צמודים to foreign currency2

למדד2 .442244,59327,732945.97265.208108,983C.P.Iצמודים linked2
הצמדה 2915862.7693,5849,78017,2816,248Nonlinkedללא

הבל סך  חוץ 6841.2046,68931.54S69.865142,222206,559Externalתוגות debt  total
כל"י 562927677319491.0791.323Repayableלפירעון in IL.

חוץ3 במטבע 6289125.92230,81768.916141,143205.236Repayableלפירעון in foreign currency'

1 Excluding current liabilities. Increase derived in part from
turning liabilities, first registered as current,intobudgetarydebts.
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 כולל לא 1

לחוב כשוטפוח תחילה שנרשמו התחייבויות מהפיכת חלקו
במדד או החליפין בשער לשינויים מותאם 2 קציני.
החליפין שער לפי מחושב כל"י הערך 3 לצרכן. .מחירים

מהתאריכים. אחד כל
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government income and expenditure הממשלה והוצאות הכנסות
תקעיביים גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות,  כ/0ו. לוח

TABLE XX/10.  INCOME, EXPENDITURE AND BUDGETARY SURPLUSES OR
DEFICITS

IL. million, at current prices; end of year שנה סוף שוט5ים; במחירים ל"י, מיליוני

הכנסות
Income

הוצאות
Expenditure

או עודף
( גירעון(
Surplus or
deifcit( )

או עודף
מצטבר1 () גירעון
Cumulative surplus
or deifcit ()'

1948/4929l2811

1949/5093'94 10

1950/51150'14911

1951/52196209 1312

1952/5329628884

1953/5440239751

1954/55662;653910

1955/56806817 111

1956/579781,0507273
1957/581,1211,132 1184

1958/591,3771,298795

1959/601,4811,5153439

1960/611,7081,7292160

1961/622,3022,2713129

1962/632,5952,47711889

1963/643,2233,114109198

1964/653,6553,67621177

1965/664,3864,398 12165

1966/674,4724,856384219

1967/686,3596,515 156375

1968/697,4277,862435810

1969/7010,05010,02822788

1970/7112,53712,341196592

1971/7216,59416,329265327

1972/7320,50219,970532205

1973/7435,21535,49127671

1974/7547,21747,521304375

1975/7673,06073,02832343

1976/7797,43797,41522321

1977/78146,459146,022437116

1978/79226,576226,099477361

Source: Accountant General's Report.
1 Does not include the entire defence budget.
2 Including IL. 25.1 million of foreign exchange equalization
und.

הכללי. החשב דו''ח המקור:
במלואו. הבטחוץ 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
TABLE XX/11.  GOVERNMENT INCOME

IL. million, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים: במחירים ל"י, מיליוני

ההכנסותלמעשההכנסה אומדן
תקציב incomeActualofסוג incomeEstimateBudget section

הכנסה 1979/80§1978/79§1977/78§וסעיף 1'1980/81and income item

כולל1 146,458.4226,575.9469,830.0736,3915GRANDסך TOTAL1

השנה במשך תקציבי 436.8477.1Budgetaryגירעון deifcit duirng the year

הכל רגילסך .101.402.5150.260.6319.364.0482.500תקציב COrdinary budget total
הכנסה 25.836.543.639.6102.200.0163.850.0Incomeמס tax

לקרן העברה (פחות רכוש CProperty.1,09551,388.23,500.04.350מ0 tax (less: transfer to war
riskאתונה) insurance)

מקרקעין שבח CLand.535.61.058.41,840.02.850מס betterment tax
הסקטור על מוסף .CV.A.T.401.4940.82,000.02.500מסיערך imposed on the financial

sectorד,5ענסי

מעסיקים 2,323.04,022.07,610.01מס 3J00.CEmployers tax
CCustoms.9,175.16,159.112,100.020.400מכסכללי2 general2

דלק Cfuel.2,318.42,222.05,300.010.400על
סלט, משקאות. (טבק. CExcise.993.91,281.22,100.03.450בלו duty(tobacccbeve rages,

(cernent,miscellaneousשונות)

מוסף ערך CValue.9.433.123.193.948.960.086.200מס added tax
קנייה (7,237.912,305.7מס 24.500.040,900.(Purchase tax

שעשועים. מס חוץ. נסיעות 594.11.0Foreignמס travel tax, entertainment
שירותים יבוא .taxהיטל services impor! due

מסמכים) (על הכנסה בולי (672.5965.0מס 1.500.02,450.(Revenue stamp tax (documents)
ביטחון 630.5204.2Defenceבול stamp tax

רבב כלי ואגרות רשיונות (143.6414.3דמי 743.01.250.(Licence fees vehicles
אחרים 317.0462.01.500.0 907.0 other
עסקיים ממפעלים 610.5994.03,853.0תמלוגים 1.240.0Royalties from enterprises and

טבע naturalומאוצרות resources
ישראל בנק 222.51.005.913,200.0רווחי 7.300.0Profits of the Bank of Israel

2.684.54.068.717,700.0ריבית 9.814.0Interest
שנים תקציבי עי'ח Refunds.172.0204.0360.0577החזרות on account of former

'yearsקודמות budgets
שערים והפרשי מלאי על יתר 863.5261.5250.0Surtaxמס on stock and exchange rate

adjustment
שונים משירותים 540.1542.65הכנסות 1.720.02.227.Income from various services
פיתוח מתקציב 32.007.540.588.990.142.0העברה 77,520.0Transfer from development budget

ביטחון ומלוה מלחמה War_104.03.1מלוה loan and security loan
מעבידים חיסכון 7.200.0Employer's;.2.032.03.713מלוה saving loan

ארנונה 440.2201.21.150.0קרן 700.0War risk insurance
יוקר תוספת 5.4Costמלוה of living loan

הפחתות S.11.9419עורפי


Deduction balances

ותשלום פיתוח 31.672.852.941X170.500.0תקציב 105.502.0Development budget and debt
הכל סך repaymentחונות  total

 פיתוח מלווה חוץ3: 32.138.949.075.139.950.0מקורות 114.092.0Foreign sources': development
ומענקים מהחוץ loanהלוואות external loans and grants
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(המשך) הממשלה הכנסות  כ/וו. לוח
TABLE XX/11.  GOVERNMENT INCOME (cont.)

IL. million, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; כמהירים "י, ל מיליוני
ההכנסותלמעשההכנסד אומדן

תקציב Actualסוג incomeof incomeEstimateBudget section

הכנסה 1980/81and'1979/80§1978/79§977/78וסעיף income item

(המשך) חובות ותשלום פיתוח Developmentתקציב budget and debt
repayment (cont.)

לאומי לביטוח מהמוסד פנים3: 4,198.45,570.013,100.025,822.0Internalמלוות loans': from the National
Insurance Institute

ואמיסיות 12,752.636,214.032,000.054,450.0fromמבנקים banks and
emissions

חשבון על גבייה אחרות: 654.31הכנסות ,082.02,600.04,125.0Other revenue: collections on account
ומכירת ofהלואוח loans and sale of

(קרן) propertyרכוש (capital)
196.4235.72,940.06,501.0depreciationפחת

השתתפות ע"ח 649.1934.47O8.02,450.0incomeהכנסות o/a of participa
tionבהשקעות in investments

לפנסיה 298.5418.7780.01,274.0allowancesהפרשות for pension
andופיצויים severance pay

הרגיל לתקציב 40,588.932,007.590,142.077,520.0Transferהעברה to ordinary
budget

ישראל מבנק 12,792.116,802.026,070.0advancesמקדמות from the
Bank of Israel

הכל סך  עסקיים 13,383.123.374.344,964.083,391.5Commercialמפעלים enterprises  total

האוצר 215.2321.7598.4993.8Treasuryמפעלי projects
השיכון 4,018.64,835.69,439.525,129.1Housingמפעלי projects

לבניין החיסכון 72.9Savingמפעלי for building scheme
■176.6321.2רכבת 891.21,709.0Railways

הרגיל התקציב .w12■715,1J99.2השתתפות 264.0Participation of ordinary budget
הרכבת inבהוצאות railways' expenditure ■v

התקשורת 15:57.527S'16,597.030,945.0Communication^'מפעלי enterprises
ישראל מקרקעי 557.81,053.12,522.04,250.0Israelמינהל Lands Authority

יפו 10.3Yafoנמל port
והייצור העבודה לפריון 40.070.4131.8194.9Israelהמכון Institute of Productivity

ההוראה לאמצעי 13.823.846.462.0Instituteהמכון for Teaching Aids
הממשלתי הסחר 3,960.09,069.014,638.519.833.4Governmentחשבונות trade accounts

1 Excluding extrabudgetary transactions and earmarked
income. 2 Incl. import levy. 3 Allloans, except short
term loans, are registered without deducting redemptions during
the year. On the other hand, expenditure connected with ihe
raising of new loans has been deducted. 4 The 1980/81
budget is based on forecasted rise in prices during the first half of
that budget year.

מותנות והכנסות לתקציב שמחוץ פעולות כולל אינו 1

פרט המלוות, כל 3 יבוא. על היטל כולל 2 בהוצאות.
את לנכות בלי כלומר: ברוטו. נרשמו מועד. קצר למלווה
שהוצאו סכומים נוכו זאת לעומת חשבונם. על השנתי הפדיון
בסיס על נערך 1980/81 לשנת התקציב 4 מלוות. להשגת
שנת אותה של הראשונה במחצית הצפויה המחירים עליית

תקציב.

GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES 542



הממשלה1 הוצאות  כ/2ו. לוח
TABLE XX/12.  GOVERNMENT EXPENDITURE1

IL. million, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים ל"י. מיליוני

תקציבלמעשההוצאה
התקציב Actualסוג expenditureBudgetBudget section and

ההוצאה 1980/81expenditure'1979/80§1978/79§1977/78§וסעיף item

כולל4.3 146,021.6226,098.8469,830.07363915GRANDTOTALVסך

הכל סך  רגיל 101.402.5150.260.6319.064.0482.500.0Ordinaryתקציב budget  total

חברי הכנסת, המדינה, 133.5238.5453.2793.0Presidentנשיא of the state, Knesset,
המדינה ומבקר Cabinetהממשלה Ministers and State

Comptroller
הממשלה5 387.6637.21,189.11,947.0Primeמשרדראש Minister^ Ofifce5
העלייה 133.1243.5411.0731.0Ministryלקליטת of Immigrant Absorption

האוצר 718.41,278.12,525.23,827.0 Finance
הביטחון 46,243.560,108.5130,585.2210,941.5 Defence
הבריאות 2,974.44.767.19.144.011,451.0 Health
הדתות 370.5649.71.041.61,615.0 Religious Affairs
החוץ 534.9826.21,526.02,220.0 Foreign Affairs

והתרבות החינוך 8,584.614,266.828.296.043,746.0 Education and Culture
החקלאות 530.0812.91,239.01,698.8 Agriculture

לתושבי 3,630.0Resettlingפיצויים grants to
settlersסיני in Sinai

המסחר התעשייה, 447.2495.6908.21,422.5 Industry, Trade
andוהתיירות Tourism

והתשתית האנרגיה 57.1132.8208.1291.4 Energy and
Infrastructure

הפנים 98.8179.9350.0565.0 Interior
המשטרה 1,738.02.919.16.268.09.528.0 Police
המשפטים 220.6416.9832.31.273.0 Justice

והרווחה העבודה 1,912.03.622.66,191.910.140.0 Labour and Social
Welfare

והשיכון6 הבינוי 977.1332.7854.01.380.5 Construction and
Housing'

התחבורה 145.8226.5398.0611.3 Transport
מפלגות 121.0196.784.0144.0Financingמימון political parties

14.767.222.548.444.800.079.980.0Interest7ריבתל
ופיצויים 1.022.71.754.93.451.56.282.0Pensionגימלאות and compensations
לנכים 416.6682.31,372.02.434.0Gratuitiesתגמולים to invalids

לאומי לביטוח למוסד 4.737.76.159.411.164.111,975.0Transfertoהעברות the National Insurance
Institute

הכנסות (ראה לרכבת 112.7151.899.2264.0 to railways (see revenue
עסקיים) ofמפעלים business enterprises)

לתחבורה 255.0394.2610.7990.0to transport
המקומיות לרשוילת 4,667.27704.314.210.021.136.5to local authorities

הוצאה (כולל (including transferred
מועברת expenditure)

ליצוא שווקים לפיתוח 4,449.4334.4221.6374.0Subsidiesהענקות  for promotion of exports
מחירים לייצוב 3.928.48.451.412.526.06.214.0Subsidiesהענקות  for stabilization of prices

581.3935.41שונות .965.02.949.0Miscellaneous
המדידות8 136.225.455.887.5Surveyמחלקת department'

אשראי 8.767.417.025.024.940.0Subsidiesסיבסוד to credit
19.058.316.918.1Reservesרזרבות
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(המשך) הממשלה הוצאות  כ/2ו. לוח
TABLE XX/12.  GOVERNMENT EXPENDITURE (cont.)

IL. million, at current prices; budget years , תקציב שנות שוטפים: במחירים "י, ל מיליוני
למעשה תקציבהוצאה

התקציב Actualסוג expenditureBudgetBudget section and

ההוצאה 1979/801980/81expenditure§1978/79§1977/78§וסעיף item

 חובות ופירעון פיתוח 52,472.8תקציב 31.196.5170.500.0 105,802.0Development budget and debt
הכל repaymentסך  total

לחקלאים שיכון (כולל 2,594.7חקלאות 1,054.66,991.0 3,216.2Agriculture (incl. rural housing and
הערבה) developmentופיתוח of Arava region)

מים 585.3מפעלי 369.82,706.0 1,387.0Water projects
ותיירות מסחר 3,852.4תעשייה. 1,632.918,394.0 8,985.8Industry, Trade and Tourism

וכבישים 869.7תחבורה 504.12,676.3 1,815.1Transport and roads
128.0תקשורת 633.55,445.0 3,289.0Communications
5,526.7שיכון 4,589.624,500.0 13,135.0Housing

המקומיות לרשויות 265.1הלוואות 152.93,027.0 2,909.0Loans to local authorities
ציבוריים למוסדות 2,146.3בניינים 1,537.36.727.8 4,158.0Buildings for public and government

כשירותי והשקעות institutionsוממשלתיים and investments
inחברה social services

אנרגיה מקורות 968.9פיתוח 428.15,002.6 2,074.0Development of energy sources
שונים 476.3מפעלים 430.81,710.0 982.9Various establishments
חובות 35,026.4פירעון 19.825.489,055.0 62,200.0Debt repayment

רזרבה 4,100.3 1 ,200.0Reserve
תקציבי חוזר 33.0הון 37.5.165.0 45O0Budgetary working capital

הכל3 סך  עסקיים 23.365.4מפעלים 13.422.683.391.5 44.964.0Business enterprises  totaP

האוצר 313.2מפעלי 220.9993.8 598.4Treasury projects
השיכון 4.835.6מפעלי 4,018.725,129.1 9,439.5Housing projects

לבניין החיסכון מפעלי 72.9_Saving for building scheme
473.0רכבת 289.31,973.0 990.4Railways

התקשורת 7.527.7מפעלי 4.215.530.945.0 16.597.0Communication enterprises
ישראל מקרקעי 1.053.1מינהל 557.84,250.0 2.522.0Israel Lands Authority

יפו נמל _10.3 Yafo port
והייצור העבודה לפריון 70.2המכון 46.2194.9 131.8Israel Institute of Productivity

הוראה לאמצעי 23.6המכון 13.8 62.0 46.4Institute for Teaching Aids
הממשלתי הסחר 9,069.0חשבונות 3,987.519,833.4 14.638.5Government trade accounts

1 Due to changes in the structureof ministries. someofthe data
differ from those based on the Accountant General's report.
2 See note 4 to Table XX/II. 3 Excluding extra
budgetary transactions and expenditure depending on income.
4 The expenditure of commercial enterprises includes sums
transferred as revenues to the ordinaryanddevelopment budgets.
in the form of surpluses, royalties, interest, pension funds.
severance pay funds, amortization funds, loans and debts
redemption. 5 Incl. expenditure of the Atomic Energy
Commission and participation in the Broadcasting Authority
budget. 6 Incl. subsidy to housing in 1977/78; in 1978/79 this
subsidy is included in "Subsidies to credit". 7 Interest was
registered as net after deduction of income from exchange rate
differentials on capital returns. 8 Incl. expenditure of the
Public Works Department in 1977/78; in 1978/79 this

expenditure is included in the Ministry of Construction and
Housing.

שונים נתונים כמה המשרדים במבנה משינויים כתוצאה 1

ראה 2 הכללי. החשב דו''וו על המבוססים מהנתונים
שמחוץ פעולות כולל אינו 3 כ/וו. ללוח 4 הערה
של ההוצאות 4 בהכנסות. מותנות והוצאות לתקציב
כהכנסות שהועברו סכומים כוללות העסקיים המפעלים
תמלוגים. עודפים, בתור הפיתוח, ולתקציב הרגיל לתקציב
הלוואות ובתור ולפחת. לפיצויים לפנסיה. הפרשות ריבית,
אטומית לאנרגיה הועדה הוצאות כולל 5 חובות. ותשלום
כולל ב977/78ו 6 השידור. רשות בתקציב והשתתפות
לשיכון הסובסידיה כלולה ב978/79ו לשיכון, סובסידיה
בניכוי נטו נרשמה הריבית 7 אשראי". ב"סיבסוד
כולל ב1977/78 8 חוזר. הון על שער מהפרשי ההכנסה
הבינוי במשרד מע"צ כלולה ב978/79ו מע"צ. הוצאות

והשיכון.
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המשלם מעמד לפי חובה, ומלוות הכנסה מס תקבולי  כ/3ו. לוח
TABLE XX/13.  INCOME TAX AND COMPULSORY LOAN RECEIPTS, BY STATUS OF

TAXPAYER

תקציב שנות שוטפים; Atבמחירים current pnces: budget years

oניכויים 2
oמלווהבמקורעצמאים .

הכלי 1§מעסיקיםSelfDeductחברותשכיריםך
Total'EmployeesCompaniesemployedions atEmployers'9 o

r± a.
sourceloanb E

u

"י ל .ILמיליוני million

1949/504.4 9.31.23.71949/50
2 1956/5775.2 178.837.066:6

1956/572

1961/62169.0 380.580.8130.71961/62

1966/67590.2 1,163.6220.3353.1
1966/67

1 1970/711,446.1 3.228.4685.9611.2232.2253.0
I970/7P

1974/754,273.8 10,695.03,364.91.459.6905.4691.31974/75

1975/765,082.7 15,645.75.056.62,076.21,601.7964.5864.01975/76

1976/776.819.5 21,658.55,977.53,350.02.756.51,231.01.274.01976/77

1977/7811,135.3 32,485.86,912.15,491.34,142.12,032.02,323.01977/78

1978/7918,194.3 56,071.112,503.99,467.97,568.03,515.0■ 4,022.01978/79

הכל 1976/776,819.5סך 21,658.55,977.53,350.02,756.5§1,231.01.274.01976/77 total
הכנסה 6,783.3מס 21,397.15,863.33,239.0',756.51.231.01,274.0Income tax

חובה 36.2מלוות 261.4114.2111.0XXXCompulsory loans

הכל סך 1977/7811,135.3 32,485.86,912.15,491.31,142.12,032.0 '2,323.01977/78 total
הכנסה 6,868.6מס §11,135.3 32.382.75.431.71.142.12,032.0 '2,323.0Income tax

חובה מלוות 103.143.559.6
Compulsory loans

הכל סך 1978/7918,194.3 56,071.112,503.99,467.9,568.03,515.0 4.022.01978/79total
הכנסה 18,194.3מס 55,994.112,464.09,430.8,568.03,515.0 4,022.0Income tax

חובה מלוות 77.039.937.1
Compulsory loans

Percentagesאחוזים

1949/5047.3 100.012.939.8
1949/50

1956/5742.1נ 100.020.737.21956/572

1961/6244.4 100.021.234.41961/62
1966/6750.8 100.018.930.3

1966/67

1970/7144.8נ 100.021.318.97.27.8
נ1970/71

1974/7540.0 100.031.513.68.46.51974/75
1975/7632.5 100.032.313.310.26.25.51975/76
1976/7731.5 100.027.615.512.75.75.91976/77

1977/7834.3 100.021.316.912.86.37.21977/78

1978/7932.4 100.022.316.913.56.37.21978/79

הכל סך § 1976/77
הכנסה מס

31.5 100.0
31.7 100.0

27.6
27.4

15.5
15.1

12.7
12.9

5.7
5.8

5.9
5.9

§1976/77 total
Income tax

חובה 13.8מלוות 100.043.742.5XXXCompulsory loans

הכל 1977/7834.3סך 100.021.316.912.86.37.21977/78 total
הכנסה 34.4מס 100.021.216.812.86.37.2Income tax

חובה מלוות 100.042.257.8



Compulsory loans

הכל 1978/7932.4סך 100.022.316.913.56.37.2978/79total
הכנסה 32.5מס 100.022.316.813.56.37.2Income tax

חובה Xמלוות 100.051.848.2XXXCompulsory loans

1 Incl. interest on account of loans amounting to IL. 250.0
million in 1976/77, IL. 450.0 million in 1977/78 and IL. 800.0
million in 1978/79. 2 The Hgures for 1956/57 exclude IL. 30.8
million defence levy which were not recorded in the budget.
3 As of 1970/71, all typesof compulsory loans aer included.

ב לי"י מליוני 250.0 בסך הלואות חשבון על ריבית כולל 1

ב 2 ב1978/79. ו800.0 ב1977/78 450.0 1976/77
ל"י. מיליון 30.8 בסך מגן יהב תשלומי נכללו לא 1956/57
מלוות כולל בו970/7ו, החל נ לתקציב. מחוץ שנרשמו

לסוגיהם. חובה
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government employees מדינה עובדי
ישראל ומשטרת משרדים לפי המדינה, עובדי מצבת  ב/4ו. לוח

TABLE XX/14.  GOVERNMENT EMPLOYEES, BY MINISTRIES, AND THE ISRAEL

POLICE

31III each year שנה כל במרס 31

196519701975197819791980Ministryהמשרד

הכל 54,24770,30582,57688,13288,86488,851TOTALסך

הכל מדינה1סך 45.82057,46866.29869,24469.21469,247Governmentעובדי employees* total
הממשלה2 ראש 1,3401,2011,055889862902Primeמשרד Minister's Ofifce2

האוצר 6,6717,1717,5978,0387,88.88,110Ministryמשרד of Finance
הבטחון3 1,4371,8182,3153,4073,4082,752Ministryמשרד of Defence1
הבריאות4 8,14010,40113,66917,12917,66717,982Ministryמשרד of Health4

הדתות 427367391391405423Ministryמשרד of Religious Affairs
החוץ 8488561,070917910914Ministryמשרד of Foreign Affairs

והתרבות5 החינוך 1,5012,5493,6953,9393,6783,598Ministryמשרד of Education 8i Culture5
החקלאות 2,0633,3553,3583,3823,3853,207Ministryמשרד of Agriculture

ישראל מקרקעי 540490588609622616Israelמינהל Lands Authority
המסחר התעשייה. 9589441,1961,2251,1731,170Ministryמשרד of Industry, Trade and

Tourism6והתיירות6
(אזרחים)6 המשטרה 25754520Ministryמשרד of Police (ofifce staff)6

המשפטים 1,3121,5631,8051,8721,9591,972Ministryמשרד of Justice
הסעד6 1,3301,7962,025Ministryמשרד of Social Welfare6

והרווחה6 העבודה 3,5503,8323,8193,7243,7944,494Ministryמשרד of Labour and Social
Welfare6

הפיתוח6 Ministry_163178משרד of Development6
הפנים 6417288929719911,006Ministryמשרד of the Interior

העלייה לקליטת משרד


375610518518514Ministry for Absorption of
Immigration

והשיכון6 הבינוי 8208731,0093,2583,2423,107Ministryמשרד of Construction >£
Housing6

התחבורה7 1,1491,6302,6601,3551,2361,146Ministryמשרד of Transport7
ישראל 2,3362,2692,1952,2462,1702,089Israelרכבת Railways

התיירות6 187286278Ministryמשרד of Tourism6
התקשורת 10,15014,18116,05115,08914,97814,903Ministryמשרד of Communication

והתשתית6 האנרגיה משרד


285328342Ministry of Energy and
Infrastructure6

הכל סך ישראל 8.42712.89716.27818.88819.65019.604Israelמשטרת PoliceForce total
ונוטרים 7,77511,42714,48916,70217,28117,043Policemenשוטרים 8l supernumerary

constables
הסוהר בתי 6521,4701,7892,1862,3692,561Prisonשירות staff (warders)

(סוהרים)

1 See detailed deifnition in the introduction. 2 Data for 1965
include also the "Kol Israel" (broadcasting service) staff; As of
1966, they are the independent "Broadcasting Authority".
3 As of 1977 incl. also special contract and daily workers.
4 As of 1977 incl Malben workers. 5 Data for 1965 do not
include secretaries. service personnel and aides to kindergarten
teachers. 6In June 1977 changes were made in the names and
composition of some ministries  for detailed explanantion, see
Introduction. 7 In 1978 the workers of BenGurion Airport
became an independent authority, and are therefore no longer
included among government employees.

1965 בנתוני 2 במבוא. מפורטת הגדרה ראה 1

עצמאית רשות הם 1966 מאז ישראל"; "קול עובדי כלולים
עובדים גם כולל ב1977 החל 3 השידור". "רשות 
עובדי כולל ב1977 החל 4 ויומיים. מיוחד בחוזה
שרתים מזכירים, כוללים אינם 1965 נתוני 5 מלב"ן.
אי בשמות שינויים חלו 1977 ביוני 6 לגננות. ועוזרות
ב 7 מבוא. ראה מפורט הסבר ובהרכבם. משרדים אלה
עצמאית. לרשות בןגוריון התעופה נמל עובדי הפכו 1978

המדינה. עובדי בין כלולים אינם ולכן
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מקצועי דירוג לפי מדורגים מדינה עובדי  ב/5ו. לוח
TABLE XX/15.  GOVERNMENT EMPLOYEES, BY PROFFSSIONAL GRADATION

31III each year שנה כל במרס ונ

1955196019701975'1978'19791980

הכל 3,7317,93910,80921,41725,37526,78227,503TOTALסך

4115769471,5682,0062,1082,135Physiciansרופאים

וטרינריים 44546568717273Veterinaryרופאים surgeons

ומיקרוביולוגים 126239445591713742732Biochemistsביוכימאים and
microbiologists

406872114129137130Pharmacistsרוקחים

המשפטי2 השירות 326510526628665702734Workersofעוכרי judicial services2

החברה במדעי אקדמאים
והרוח

702471,3662,9133,6373,6883,558Academic workers in social
sciences and humanities

. פסיכולוגים3


131185204248Psychologists3

7241,2641.6351,9862,2632,3692,343Engineersמהנדסים

הוראה4 3455739242,1212,2072,0772,149Educationalעובדי staff

סוציאליים5 135247עובדים


482626704822Social workers5

1,5102,294אחיות6


4,9866,1796,2606,544Nurses'

פיזיותרפיסטים3


73' 9289219Physiotherapists'

עיתונאים

וטכנאים הנדסאים

236

1,631

69

4,517

198

5,144>:

227

5,864

.224 .

6,869

!**'י".

,"Y965Practicalengineers and*^r
technicians

פארהרפואיים3 עוכרים
49Paramedical workers1

רגטגן3 טכנאי



139176188194X ray technicians3

מחקר עובדי
243275335349375Research workers

1 See note 7 to Table XX/14. 2 Prior to 1970 including
judges and judges of rabbinical courts. 3 New gradation.
4 Excl. teachers and kindergarten teachers. 5 Non
academic workers were transferred to the standard gradation in
1967, and academic workers  to graduates of various sciences;
as of 1974, academic workers were given a special gradation.
6 Transferred to standard gradation in 1966 but were granted
special grades in 1974.

כולל ,1970 שלפני בשנים 2 כ/14. בלוח 7 הערה ראה 1

מורים כולל אינו 4 חדש. דירוג 3 ודיינים. שופטים
בשנת האחיד לדירוג הועברו הלאאקדמאים 5 וגננות.
מ1974 שונים; מדעים למוסמכי  והאקדמאים .1967
האוויר לדירוג הועברו 6 מיוחד. דירוג קיבלו האקדמאים

מיוחד. ד?רוג קיבלו ב974ו אך ב1966;
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האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה, עובדי  כ/6ו. לוח
TABLE XX/16. _ GOVERNMENT EMPLOYEES, ACCORDING TO STANDARD GRADE

שנה כל במרס 31
31 III each year

ניקודדרגה
Points1967197019751977'197819791980Grade

כולל 39,46843,71844,95945,50743,86942,43241,717GRANDסך TOTAL
הכל סך  31,86934,80833,62235,57134.31533,08033,650Permanentקבועים  total

ד 12131,5081,80879IS113א
I IV

1415985847383944528Vה

16172,3182,083861491270173VIו
18192,9682,8371.2271,233777388IIVIIז

20213,2303,8642,0591,596964980822VIIIח
22233,7313,7482,9672,7662,0031,4131,040IXט
254,6635,3234,7534.1842.8122.4301,763X^24י

"א 26273,8374,5634,7245,4104,6173,5592,936XIי
"ב 28292,6603,1364,6514,9175,5885,2624,903XIIי

"ג 30311,8462,1514,0824,8984,7165,0555,679XIIIי
32331,4871.5672,7323,3384,2554,2975.145XIVי"ד

34359971,2132,1172.6963.1423.8304,054XVט"ו

36378018151,6101,7072,1612.3382,392XVIט"ז

"ז 38394084358011.0131,3691.5942,040XVIIי

"ח 40422002193027649239841,523XVIIIי

ו2 43451149410:311433497809XIXי"ט P

2  "ט X11787145166363XIXי 2

X2919132575512(XXכ
Xכ"א

614214CXXI

ושוליות חניכים

וחוזה ארעיים
הכל מיוחדסך

מיוחד3 חוזה

X87

7.599

86

84 86

11, 337 8.91C

159 322

10

9,93t

34

13

9.554

284

4 7

8,067 9,35^

288 244

Trainees and
apprentices

Temporary and
special contract total
Special contract3

ארעיים4 7,51311,178עובדים 8,58i9,59.9,27C7,779 9,IOiTemporary workers4

1 See note 7 to Table XX/14. 2 This grade was split in התפצלה. הדרגה ב1975 2 כ/14. כלוח 7 הערה ראה 1

1975. 3 According to overall salary. Workers on special לפי המיוחדים החוזים בעלי כוללת, משכורת לפי 3

contracts according to gradesare includedwith the corresponding גס כולל ב1977 החל המתאימות. בדרגות נכללים דרגות
grades. As of 1977 also workers without gradation. ב1972. החל שנתי, ממוצע 4 דירוג. ללא עובדים
4 Annual average as of >972. GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES 548



finances of local authorities המקומיות הרשויות כספי

בתקציב מלוות ויתרות גירעון או עודף והוצאות, הכנסות  כ/7ו. לוח
מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות, הרשויות של רגיל ובלתי רגיל

TABLE XX/17.  INCOME, EXPENDITURE, SURPLUS OR DEFICIT AND LOANS
OUTSTANDING IN ORDINARY AND EXTRAORDINARY BUDGETS OF LOCAL

AUTHORITIES, BY MUNICIPAL STATUS
IL. million. at current prices שוטפים במחירים ל"י. מיליוני

מועצותמועצות
הכל אווריותמקומיותעיריותסך
TotalMunicipalitiesLocalRegional

councilscouncils

IIncomeהכנסוו
1963/6454741253 82963/64
1967/68999709107 183967/68
1970/711,4131.000188 2251970/71
1971/721,7771.301208 2681971/72
1972/732,3661.715282 3691972/73
1974/754,6633.296624 7431974/75
1975/766,9544,851956 1.1471975/76
1976/779,3496,4991.280 1.5701976/77
11977/7813,3279,2231,888 2.2161977/78§
'1978/7921,47514.7513.272 3.4521978/79.

Expenditureהוצאוו
1963/6455241752 831963/64
1967/68999701109 1891967/68
1970/711,4371.019188 2301970/71
'971/721,7821.307208 2671971/72
1972/732,3831,743285 3551972/73
1974/754,8583,464638 7561974/75
1975/767,0094.901964 1.1441975/76
1976/779,6146.7111,302 1.6011976/77

§1977/7813,8629.6831 .93 1 2,2481977/78§
*1978/7923,27716,2953.374 3.6081978/79.

<( ) גירעון או Surplusעודף or deficit ()'
1963/6455

1 11963/64
1967/6882 61967/68
1970/712419_ 51970/71
1971/7256_ 11971/72
1972/7317283 141972/73
1974/75195 168 14 131974/75
1975/7655508 31975/76
1976/7726521222 311976/77

§1977/7853546043 321977/78§
*1978/791,802 1.544 102 1561978/79.

31יתרות 111 ליום Loansמלוות outstanding at 31 III
1968964651102 2111968
19701,317912122 2831970
19711,4821,031149 3021971
19721,7471,218175 3541972
19742,7372.029285 4231974
19753,6842.798370 5161975
19765,1023.892529 6811976
19776,6285.069735 8241977

'19788,3676.204967 1.1961978

1 In ordinary budget only.
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ומעמד ייעוד מקור, לפי המקומיות, הרשויות הכנסות  כ/18. לוח
מוניציפאלי

שוטפים במחירים ל"י. מיליוני

הכל MunicipalitiesעיריותTotalסך
הכנסות

§1977/781978/79§1977/781978/79

כולל 13,327.521.474.89,223.414,751.2סך

מקור

הכל סך  רגיל 10,483.317,009.57,368.011,852.5תקציב

הבל סך  עצמיות 3.443.15.221.82.662.04.008.0הכנסות
כללית ארנונה 1.041.71,699.2897.11,446.8מזה:

עסקים 221.0274.1196.3240.3מס
שירותים ודמי 770.11,118.8554.0771.3אגרות

401.6566.7301.4422.9השתתפויות
ומפעלים 706.21,110.4503.2820.1רכוש

הכל סך  מועברות 1.738.22.694.21.454.92,252.6הכנסות
רכוש ארנונה תמורת 1.477.52,184.81.233.11.810.7מזה:

הכל סך  ממשלה .4,556.27.578השתתפות J2.749.94,593.9
כללי 2,524.44,037.01,440.72,266.5מענק

2,031.83,541.11.309.22,327.4מיועדת
חינוך 1.233.82,207.4724.61,334.8מזה:
642.61,027.9492.9794.7סעד

הרגיל התקציב לאיזון 745.81.515.4501.2998.0טליות

הכל סך  רגיל בלתי 2,844.24,465.31תקציב ,855.42,898.7

מבנקים 2.071.23,293.31.290.52,178.3מלוות
ממשלה (250.0428.0השתתפות 86.8258.8
בעלים 152.7296.5115.9215.1השתתפות
מוסדות 97.2129.158.970.3השתתפות

רגיל מתקציב 71.4129.950.765.1הקצבה
וכוי) הרשות (קרנות 201.7אחר

ף ן וו ו ,

188.5152.6111.1

הכל סך  רגיל תקציב

ו ע,1 י י

10,483.317,009.57,368.0!1,852.5

כללי ומענק 5.749.89.020.54.136.56.400.8מסים
הכל 0ך  מקומיים 711.71.108.5516.3814.1שירותים

171.9250.6137.5195.9תברואה
וביטחון 38.750.020.830.3שמירה

ובניין 135.5246.4109.2207.8תכנון
ציבוריים 162.5257.3127.1200.9נכסים

203.1304.2121.7179.2אחר
הכל סך ממלכתיים .2.512.44.168.61.642.52שירותים 723. /

ותרבות 1.805.83,034.81,110.71,867.0חינוך
665.01.068.3506.5818.4סעד

וכוי) דת (בריאות. 41.665.525.337.7אחר
.5.01.176.6564.99IS*7מפעלים 7

17.619.96.62.8אחר
הרגיל התקציב לאיזון 745.81.515.4501.2998.0מלוות
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TABLE XX/18.  INCOME OF LOCAL AUTHORITIES, BY SOURCE, USE AND

MUNICIPAL STATUS

IL. million, al current pirces

מקומיות אזוריותמועצותמועצות
Local councilscouncilsRegionalIncome

§1977/781978/791 §1977/781978/79

2,215.73,451.41,888.43,272.2GRAND TOTAL

Source

1,616.52,641.21,498,82,515.8INCOME TO ORDINARY
BUDGET TOTAL

341.3520.3439.8693.5Own income total
79.1126.465.5126.0Thereof: General arnona
14.921.39.712.5Business tax
94.8138.2121.3209.3Services fees
45.667.454.676.3Participations
95.6151.0107.4139.4Property and enterprises
172.8276.6110.5165.0Transferred income total
142.9223.2101.5150.9Thereof: for property arnona
986.91.636.5819.31.347.7Government participation total
583.1969.4500.6801.1General grant
403.8667.1318.7546.6Earmarked
268.4460.4240.8412.3Thereof: education
115.6168.534.164.7welfare
115.4207.8129.2309.6Loans for balancingofordinary budget

599.2810.2389.6756.4INCOME TO EXTRAORDINARY
BUDGET TOTAL

506.5569.4274.2545.6Loans from banks
29.493.133.876.1Government participation
14.332.922.548.5Owners' participation
12.634.125.724.7Participation of institutions
9.741.711.023.0Allocation from ordinary budget
26.739.022.438.5Other

1,616.52,641.21,498.8

u

2,5INCOME TO ORDINARY
BUDGET TOTAL

856.11.402.2757.21.217.5Taxes and general grant
75.4116.0120.0178.4Local services total
20.835.413.619.3Sanitation
1.84.216.1155Guarding and safety

16.726.59.612.1Planning and building
17.324.418.132.0Public assets
18.825.562.6995Other

471.1757.5398.8688.0Government services total
347.6576.2347.5591.6Education and culture
120.4176.938.173.0Welfare

3.14.413.223.4Other (health, religion etc.(
96.}154.884.8108.1Enterprises
2.32.98.714.2Other

115.4207.8129.2309.6Loans for balancingof ordinary budget
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ומעמד סוג,ייעוד לפי המקומיות, הרשויות הוצאות  כ/19. לוח
מוניציפאלי

שוטפים במחירים ל"י, מיליוני

הכל יותעיסך
TotalMunicipalities

הוצאות
§1977/781978/79§1977/781978/79

כולל 23,276.4סך 13,862.19,682.816,295.0

הכל סך רגיל בתקציב הוצאות
סוג

18,811.1 11,017.97,827.413,396.3

ומשכורת 6.841.6שכר 3,855.32,935.45.212.2
לפעולות 4.703.4הוצאות 2.816.31.776.42.960.0

ותרומות 2.481.6השתתפויות 1.519.3982.51.574.8
חדפעמיות 414.7הוצאות 273.7147.8230.4

הכל סך מלוות 4.367.9פירעון 2.549.31,985.33.418.9
קרן .834.3תשלומי 666.0515.0610.7

ריבית 1.294.4תשלומי 618.6453.81.003.0
הצמדה 2,239.2הפרשי 1.264.71,016.51.805.2

הכל סך רגיל כלתי בתקציב 4,465.3הוצאות 2,844.21,855.42,898.7
פיתוח 3,703.4עבודות 2.375.81.561.92.408.7
וציוד 282.0מכונות 178.1111.6178.3
הון 187.5העברות 187.581.0110.7

וקרקע בניינים 111.7רכישת 40.225.286.5
180.7אחר 120.875.7115.0

ייעוד

הכל סך רגיל בתקציב 18,811.1הוצאות 11,017.97,827.413,396.3

2.430.6הנהלה 1,227.7801.01,682.9
הכל מקומייםסך 5.291.4שירותים 1121.22.397.44,021.9

1.742.6תברואה 1,019.6838.21,424.7
וביטחון 422.4שמירה 280.8164.9251.7
ובנייה 319.2תכנון 177.7140.9256.4

ציבוריים 1.765.3נכסים 1.069.5826.31,338. 9
וכי) עירוני (פיקוח 1.041.9אחר 573.6427.1750.2

הכל סך ממלכתיים 9.185.8שירותים 5.431.93,733.26,311.1
ותרבות 6.922.8חינוך 4.052.32.694.34.596.6

1.710.1סעד 1.062.2810.61,316.7
דת) (בריאות. 552.9אחר 317.4228.3397.8

1.422.3מפעלים 901.3672.31.077.0
אחרות 481.0הוצאות 335.8223.5303. 4

רגיל בלתי בתקציב 4,465.3הוצאות 2,844.21,855.42,898.7
הכל סך 

הכל סך מקומיים 1.796.9שירותים 1.129.7734.41.142.8
תברואה 315.0מזה: 209.3134.9201.3

וביטחון 341.4שמירה 233.1111.3178.0
ציבוריים 1.064.2נכסים 602.8422.7716.0

הכל סך ממלכתיים 2.028.9שירותים 1.252.4791.31.327.4
ותרבות מזה:חינוך ■1.754.9 1.065.8670.81.141.8
הבל 481.2מפעליםסך 329.7.?.?.?.4317.8

אחרות 158.3הוצאות 132.495.9110.7
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TABLE XX/I9. _ EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES, BYIYPEAND USE OF

EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS
1L. million. al current prices

מקומיות אזוריותמועצורמועצוו!
Local councilscouncilsRegional

Expenditure
§1977/781978/79§1977/781978/79

2,247.83,607.71,931.53,373.7GRAND TOTAL
Type

1,648.62,797.51,541.92,617.3EXPENDITURE FROM ORDINARY
BUDGET TOTAL

573.31.006.6346.2622.8Wages and salary
476.6797.7563.3945.6Expenditure for activities
275.3441.0261.5465.9Participations and donations
61.284.364.7100.0Non recurrent expenditure
260.2466.5303.8482.5Repayment of loans  total
62.699.588.4124.1Payment of principal
81.1150.683.7140.8Payment of interest
116.5216.4131.7217.6Linkage differentials

599.2810.2389.6756.4EXPENDITURE ONDEVELOPMENT TOTAL

481.3660.1332.6634.6Development
44.856.321.747.4Machinery and equipment
32.543.515.833.8Capital transfers
10.115.44.99.8Acquisition of real estate
30.534.914.630.8Other

U se
1,648.62,797.91,541.92,617.3EXPENDITURE FROM ORDINARY

BUDGET TOTAL
233.5424.3193.2323.4Administration
332.9581.7390.9687.8Local services total
119.3210.062.1107.9Sanitation
33.453.382.5117.4Guarding and safety
23.839.113.023.7Planning and building
133.2231.2110.0195.2Public assets
23.248.1123.3243.6Other (municipal supervision etc.(
903.61, 506.9795.11.367.8Government services total
662.9840.2695.11,186.0Education and culture
191.3284.060.3109.4Welfare
49.4382.739.772.4Other (health. religion(
122.6196.4106.4148.9Enterprises
56.088.256.389.4Other expenditure

599.2810.2389.6756.4EXPENDITURE FROM EXTRAORDINARY
BUDGET TOTAL

238.5342.5156.8311.6Local services total
52.768.321.745.4Thereof: Sanitation
62.945.258.9118.2Guarding and safety
112.1212.868.0135.4Public assets
302.0380.4159.1321.1Government services total
263.7337.5131.3275.6Thereof: education and culture
38.461.857.5101.6Enterprises total
20.325.516.222.1Other expenditure
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השיפוט מערבת ב"א. פרק

במשך האדם הורשע שבה האחרונה, העבירה לפי
השנה.

השנה סוף עד שהורשע, מי הוא חדש עבריין
שנרשמה עבירה בשל אחת, פעם רק הנחקרת,

המשטרה. של ההאשמות בפנקס
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, כאוכלוסייה

עלייה. ותקופת
במשטרה שנרשמו עבירות על הנתונים
ההאשמות בפנקס שנרשמו לעבירות מתייחסים
רק מתייחסים המספרים מהעוינות). וחלק (פשעים
מקרים ניכוי לאחר כלומר: ה"אמיתיות", לעבירות
מתחנת הטיפול העברת (עקב כפול רישום של
סגירת של המקרים וניכוי לשנייה) אחת משטרה

במשטרה. תיק
העבירות סיווג עודכן ב1979 עבירה. סוג
המרכזית בלשכה נהוג שהיה הפליליות
הנמצא אחיד, סיווג זהו .1964 מאז לסטטיסטיקה
המרכזית הלשכה ישראל, משטרת של בשימושם
הצריך הסיווג עדכון נוספים. וגופים לסטטיסטיקה
הסדר כלפי בעבירות בעיקר שינויים, מספר
המוסר. כלפי ועבירות מין עבירות הציבורי,
הישן הסיווג מן מעבר ומפתח נוספים להסברים
,3 מסי לישראל" סטטיסטי ''ירחון ראה לחדש

.1980
(11 כא/10 (לוחות האסירים על הנתונים
חוב. תשלום אי בשל שנאסרו אלה את גם כוללים
פלילית סטטיסטיקה של בנושא מפורטים נתונים
הלשכה. של המיוחדים הפרסומים בסדרת מופיעים

מבחן שירותי
נוער בני גם כוללים החקירה על הנתונים
ע"י שהופנו ומבוגרים והגנה" ל"השגחה הזקוקים
נוער בני כוללים מבחן על הנתונים המשפט. בתי
משפט בית צו פי על כטיפול או בהשגחה ומבוגרים
של והספירה הרישום כשיטת שינויים על בלבד.
.668 עמ' ,24 מס' שנתון ראה  בטיפול התיקים

שונות

שופטים
שופטים, שהם רשמים גם כלולים השופטים בין
שופטי העירוניים, המשפט בבתי השופטים כל וכן

והסברים הגדרות

משפטית סטטיסטיקה
בלוחות הנתונים המשפט. בבתי 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
שנה עד שנכללו העליון, המשפט בית בטיפול שהיו

האזרחיים. העניינים בין זו
בשנת החל האזרחיים העניינים במספר הירידה
מספר הוגשו זו שמשנה מהעובדה, נובעת 1969
ובשיקים בשטרות הקשורים עניינים של ניכר
המשפט. לבית ולא לפועל ההוצאה ללשכת ישירות
נוסח קובע 1977 יוני תשל"ז העונשין חוק
הפלילי, המשפט כתחום שונים חוקים של מאוחד

.1936 הפלילי, החוק פקודת השאר כין
(תיקון המשפט בתי חוק תוקן 1977 באוגוסט
משפט בתי של סמכותם שהורחבה באופן (7 מס'
עד שסכומן אזרחיות בתביעות לדון השלום

ל"י. 150,000
בתי של סמכותם הורחבה 1977 באוקטובר
(סעיפים התפרצות בעבירות לדון השלום משפט
בנסיבות (1977 תשל''ו העונשין לחוק 410 עד 406
מאסר לעונש ועד העונש כפל גוררות שאינן

שנים. 3 של מכסימלי
המשפטית הסטטיסטיקה של מפורטים נתונים
הנתונים של העיבוד ושיטת מקורות על הסברים וכן
של המיוחדים הפרסומים בסדרת מתפרסמים

שנה. מדי הלשכה

פלילית סטטיסטיקה
המשפטים את משקפים כ"א/6 בלוח הנתונים
המשפט, בבתי שנתבררו ראשונה כדרגה הפליליים
בבתי לעניינים ופרט קלות תנועה לעבירות פרט
אדם הצבאיים. המשפט ובבתי העירוניים המשפט
השנה, במשך פעמים מספר שהורשע או שהואשם

זאת. בסטטיסטיקה אחדות פעמים נכלל
הובא שהורשעו העבריינים של בסטטיסטיקה
אם גם שנה, ככל אחת פעם רק עבריין כל בחשבון

השנה. כמשך מספר פעמים הורשע
בבתי שהורשעו העבריינים את כוללים הנתונים
המשפט כתי לרבות ראשונה, מדרגה משפט
(לא 1945 חרום), (שעת הגנה תקנות לפי הצבאיים
נקבע העבירה סוג חיילים). השופטים דין כתי כולל
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החסות שירות המשטרה. מטה הסוהר. בתי שירות
המדינה. מבקר ודו"ח לנוער

מתוך מדגם על מבוססים כ"א/5 כלוח הנתונים
המרכזית בלשכה המתקבלים המפורטים הדיווחים
כבתי שנתבררו אזרחיים עניינים על לסטטיסטיקה
והמחוזיים. נלוים) להליכים (פרט השלום משפט
חומר מתוך לקוחים כ"א/76 בלוחות הנתונים
ומטה המשפט בתי מזכירויות ע''י שסופק
המשטרה חומר התקבל 1977 בשנת המשטרה.
עוה רצועת ושומרון. יהודה חושבי ממוכן. בקובץ

הקובץ. מן נוכו בישראל שנשפטו וסיני
ואילך 1967 לשנים אלה ממקורות הנתונים

ירושלים. מזרח את כוללים
בתי הנהלת ידי על סופקו השופטים על הנתונים
הדתות. משרד ידי על  הדיינים ועל המשפט

הדין בתי שופטי  1969 כשנת והחל תעבורה
לעבודה.

דין עורכי
יסוד על הדין עורכי מספר נקבע 1962 שנת ער
דין, כעורכי לשמש המורשים של הרשימות
הפרסומים'' ילקוט  ב"רשומות שנתפרסמו
סמך על  1963 שנת מסוף השנה; במרוצת
בדבר הדין עורכי מלשכת שנתקבלו המספרים

הדין. עורכי בפנקס הרשומים הדין עורכי

מקורות
כ"א/8 וכן כ"א/5 עד כ"א/2 בלוחות הנתונים
בתי מזכירויות של הסטטיסטי הדיווח מתוך נלקחו
הדתיים, הדין בתי לעבודה, הדין בתי המשפט,

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

!975 פלילית סטטיסטיקה 569
1978 משפטית סטטיסטיקה 617
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judicial statistics משפטית סטטיסטיקה
ועבריינים עבירות המשפט, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/ו. לוח
TABLEXXI/1.COURT MATTERS DECIDED, OFFENCES AND OFFENDERS

משפטעניינים בבתי decidedCourtשנתבררו mattersבעבירות שהורשעו עבריינים
רציניות

אזרחיים
Civil

Criminalפליליי Dעבירות
אמיתיות
שנרשמו

Offenders convicted of*
grievous offences

כולל לא
עבירות

קלות תנועה
Excl. minor
trafifc
offences

הכל סך
Totalהכל סך

Total

במשטרה
True offences
registered

at the police
מבוגרים
Adull

צעירים
Juvenile

1951115.84614.985100,86149.00933,5548,3201,072

1952149.92518.518131.40769.44037.93413.4142.177

1953157.61925.090132.52976.127 .35.37114,2271,767

1954191.53530.491161.04485,26536.94012.836

1955194.88940.702154.18776.24937.73412.443

1956210.21350.814159,36976,76543.71815.602

1957219.42459.233160.19184.36946.25916,2131,758

1958284.28672.225176,06187,02348,32016,7512,905
1959247.57891.578156.00084,29549.60915,5663,050
I960292.00 1108.914183.087104.11856,14616,7513,988

1961280.986118.967162.019106,76658.82317.1563,973
1962324.677134.042190.635123.42464,482.17.610

1963330.920139.452191.463126.29272.60417.338

1964352.548152.368200.180138.20579.62918,0445,139

1965389.863172.313217.550145,87189,95620,0325,330

1966432.255188.811234.444147.02297.00419.1945,341

1967430.943205.390225.553147.07999.70913,9073,631

1968449.877214.854235.023144.662101,28314.1794,460
1969413.189177.449235.740142.312109.80917,7305,062

1970392.021149.726242,295146.954134.54518.1835,282

1971395,846143.722252,124144.409140,987

1972421,194142,961278,233151,380146.446

1973380.499132,653247.846147,934135,678

1974388,458140,988247,470141,369162,05118,190

1975491.560162,979328,581170,972180,24721,437

1976'542,983165,605377,378185,492189,552

1977550,391167,161383,230193,318203,912§20,498

1978620.914176,553444,361230,416213,433

1979647,760172,379475,381233,377230,622
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פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים כ"א/2. לוח
TABLEXXI/2.COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF PROCEEDING1

סוג
עניין

שלב
1950196019651970197519781979Stageפעולה of

proceeding
Type of
matter

בת ל המי:: ט2י courts2Aפ 1 1

96,686103,691הוגשוכל 301,256501,367 395,281 616,531673,464ENTEREDALLי
89,863(90,745נתבררוהעניינים 292,001491,560 392,021620,914647,760DECIDEDMATTERS

18,33069,67999,987126,919טרם 85,819141,451167,155PENDING
נתבררו

14,43716,14980,331166,818הוגשואזרחיים 148,825178,036182,955EnteredCivil
13,45608,914172,313162,979נתבררו 149.726176,553172,379Decided

7,21840,42768,91879,017טרם 52,85187,31697,892Pending
נתבררו

82.24985.107223,360334.549הוגשופליליים 246,456438,495490,509EnteredCriminal
77,28983,087217,550328,581נתבררו 242,295444,361475,381Decided

11,11229,25231,06947,902טרם 32,96854,13169,263Pending
נתבררו

46.529107.386150,188173.569הוגשומזה: 150,835226,141243,485EnteredThereof:
כולל 42,541104,118145,871170,972נתבררולא 146,954230,038233,377Decidedexcl.
8,84124,37026,61341,450טרםעבירות 27,69047,43757,422Pendingminor
trafifcנתבררותנועה
offencesקלות

15 בגיל תושבים ל000,ו ומעלהשיעורים
r 1,000 population aged 15 and overRates pe

ALLכל
70.2164.7193.8147.5הוגשוהעניינים3 151.3163.9167.3ENTEREDMATTERS

16.685.8105.872.3הוגשואזרחים 75.272.271.6EnteredCivil
53.678.988.076.175.291.795.7EnteredCriminalהוגשופליליים

כל
העניינים

596הוגשו
מ ה בית
1.988

שפט
2.568

העליון
3.137

Court
3.834

rem e
4.322

Sup
4.368EnteredAll mailers

4222.0002.4392,8663,5543.9763,664Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3786746059371.4872.4163.120Pending

4531,6122,0632,1582,7162,7552,890EnteredCivilהוגשואזרחיים

3201,6301,9341,9072,4522,5072,398Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3115644987561,1981,7652,257Pending

.1433865059791,118הוגשופליליים 1,5671,478EnteredCriminal

1023705059591,1021,4691,266Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

67110107181289651863Pending
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(המשך) פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  כ"א/2. לוח
TABLEXXI/2.COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF

PROCEEDING1 (Cont.)

Type of
matter

Stage of
proceeding 1979 1978 1975 1970 1965 1960 1950

שלב
פעולה

סוג
עניין

EnteredAll matters

Decided

Pending

EnteredCivil

Decided

Pending

EnteredCriminal

Decided

Pending

EnteredAil matters

Decided

Pending

EnteredCivil

Decided

Pending

EnteredCriminal

Decided

Pending

District courts זיים

65,539 61,377 65.142 S4.668

62.442 64.082 65,151 52.588

42.326 39.229 13.034 27.064

55,575 52,565 57,123 48,956

52,988 54,458 57,718 47,501

38,941 36,354 38,849 24,578

9,964 8,812 8,019 5,712

9,454 9,624 7,433 5,087

3,385 2,875 4,205 2,486

Magistrate s' courts
449.907 402.805 334.166 J.WJJP

436.535 403.376 322.443 249.438

91.471 78.099 64,207 41J95

109,593 109,893 96,246 90,255

104,025 107,641 92,165 94,709

47,997 42,429 34,381 23,935

338,719 292,912 237,920 156,074

332,510 295,735 230,278 154,729

43,474 35,670 29,826 17,460

הב י ומשפטת ח מ ה

7.46226.12439,992הוגשוכל
העניינים

6.62724.03536,188נתבררו

3.65613.18125.414טרם
נתבררו

6,20523,06634.573הוגשואזרחיים

5,54821,13031,107נתבררו

3,24911,32223,319טרם
נתבררו

1,2573,0585,419הוגשופליליים

1,0792,9055,081נתבררו

4071,8592,095טרם
נתבררו

מנ י ד,ת שלוםשקט
70.925211.015272.654הוגשוכל

העניינים
67.481206.163264.802נתבררו

12.10845.98162.270טרם
נתבררו

7,77989,851141,878הוגשואזרחיים

7,58884,418137,354נתבררו

3,65827,36944,121טרם
נתבררו

63,146121,164130,776הוגשופליליים

59,893121,745127,448נתבררו

8,45018,61213,149טרם
נתבררו

יב rלנועהשלוםמשפטת t s 1ר ec0 uuve n 1J
4794.3215.2575.1115.6229.9209.867EnteredAllהוגשוכל matters

5084,1565.2285.3415.79510.2019.112Decidedנתבררוהעניינים

2411.1351.3291.0481.5692,3313.08SPendingטרם
נתבררו
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(המשך) פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  כ"א/2. לוח
TABLEXXI/2.COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF

PROCEEDING' (Cont.)

Type of
matter

Stage of
proceeding 1979 1978 1975 196S 1960 1950 שלכ

פעולה
סוג
עניין

All mailers

All mailers

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Municipal courts עירוניים משפט
127.929 124.320 80.745 77.105 81,403 56.157
122.224 126.414 83.013 75.176 79.288 53.849
17.796 12.120 11.405 10.817 9.3S9 7.528

Tenancy tr iתbוuוnיaנlsע הדין
1.653 962 2.240 1.045 1.121 919
1.184 962 2.617 935 1.225 1.016
999 530 1.026 509 603 621

י ת ב
13.928
13.392

861

הוגשו
נתבררו
טרס

נתבררו

הוגשו
נתבררו
טרם

נתבררו

כל
העניינים

כל
ס הענייני

הדין ibunלענווה4בתי a 1 s*u r t rLab 0
הוגשוכל 7.854 9.61812.82514.231EnteredAll matters

5.462נתבררוהעניינים 8,98711.90312.599Decided
4.016טרם 4.1716,7268.358Pending

נתבררו
הוגשואזרחיים 6,379 8,49311,86113,244EnteredCivil

4,459נתבררו 8,02710,98511 ,784Decided
3,040טרם 3,5636,2387,698Pending

נתבררו
הוגשופליליים 1,475 1,125964987EnteredCriminal

1,003נתבררו . 960918815Decided
976טרם 608488660Pending

נתבררו
1 Some discrepancies between successive years are due to בגלל נתהוו
omissions and additions in the reports. 2 Incl. anti למניעת הדין י

profiteering tribunals (up to 1963) and national insurance לביטוח הדין
tribunals (up to 1969). 3 Excl. minor traffic קלות. תנועה
offences. 4 Started functioning in September 1969.

לשנה משנה במעבר מסוימים הפרשים 1

בת1 כולל 2 בדיווח. והוספות השמטות
ובית (1963 (עד וספסרות שערים הפקעת
לעבירות פרט 3 .(1969 (עד לאומי

.1969 בספטבמר לפעול החלו 4

פעולה1 שלב לפי דתיים, דין בבתי עניינים  כ"א/3. לוח
TABLEXXI/3.RELIGIOUS COURT MATTERS, BY STAGE OF PROCEEDING1

19501955196019651970197519781979

הרבניים הדין Rabbinicalבתי courts
9,01813,66823,42126,37829,09336.02139,00140,312Enteredהוגשו
8,63511,78520,72231,60830,71335,58641,40740,475Decidedנתבררו

נתבררו 1,5146,76519,18516,27417,34819,70222,85222,689Pendingטרם
השרעיים2 הדין Shariaבתי courts2

2,0431,7822,6513,1782,0513,4323,960Enteredהוגשו
2,0301,7742,6253,1542,0753,3833,952Decidedנתבררו

נתבררו 1349136162140298355Pendingטרם
הדרוזי2 הדין Druzeבית court2

435119184170207Enteredהוגשו
376151177176191Decidedנתבררו

נתבררו 10685753349Pendingטרם

1 See note 1 to Table XXI/2. 2 As from June 1967,
marriege matters which do not require legal proceedings were
not included.

1967 ביוני החל 2 כ"א/2. ללוח ו הערה ראה 1

משפטי. בדיון כרוכים שאינם נישואין ענייני נכללו לא
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עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"א/4. לודו
TABLEXXI/4.COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER

Type of matter 1979 1978 1975 1970 1965 1960 1950 עניין סוג

ALL MATTERS

All civil mailers
High Court of Justice
Civil appeals
Other civil matters

All criminal mailers

Supreme Court
3,664 3,976 3,554

העליון המשפט בית
2,866 2,439 2,000 422

האזרחיים העניינים 3201.6301,9341,9072.4522,5072.398כל
לצדק גבוה דין 86333388381614796824בית
אזרחיים 151567533599643788688ערעורים
אזרחיים 837301,0139271,195923886עניינים

אחרים

1,266 1.469 1.102 959 505 370 102

העניינים כל

הפליליים העניינים כל

י ת פב ש מ מה ה urtחוזייםט sc t Coכ i s t r i1

העניינים 6,62724,03536,18852,58865,15164,08262,442ALLכל MATTERS

האזרחיים העניינים 5.54821,13031.10747.50157,71854,45852,988Allכל civil matters
כספיות 5282,8684,7986,2795,6465,1145,315Pecuniaryתובענות claims

5015897178207345245Arbitrationבוררות
1,3013,3424,1406,6698,76310,7299,820Successionירושה

חולי על 2865097821,0292,3142,6001,899Guardianshipאפוטרופסות of luna
קטינים ,ticsרוח, minors and

absenteesונעדרים
וגירושין 92316348464313335Marriageנישואין and divorce

ילדים 44162205316397366467Adoptionאימוץ of children
רגל 11363402507847247114Bankruptcyפשיטת

15249251225268373233Companiesחברות
639453882389852Partnershipsשותפויות

אזרחיים 6592,0161,9072,9974,2365,9556,546Otherעניינים civil matters
הכל סך totalאחרים

:Thereofמזה:
הנוגעות 13126625909404592456Actionsתובענות relating to

immovableבמקרקעין property
19869110132928467Pecuniaryממונות

הצהרתיים דין 116228228פסקי
7311,296Declaratory

431judgements
גיל 1,216111Declarationהכרזת of age

ובקשות 1,9559,03214,60826,20131,66525,76025,515Motionsהמרצות and other
petitionsאחרות

אזרחיים 6088731,5981,1981,4702,1762,079Civilערעורים appeals
הכנסה מס 281,3721,9501,4661,203382368Incomeערעורי tax appeals

הפליליים העניינים 77.4339.6249,454All*1.0792,9055.0815.0כל criminal matters
פליליים 6441,4383,4233,7925,5176,7396,712Criminalעניינים matters in

ראשונה firstבדרגה instance
פליליים 4351,4671,6581,2951,9162,8852,742Criminalערעורים appeals
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(המשך) עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים ב"א/4. לוח
TABLEXXI/4.COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER (Com.)

Type of matter 1979 1978 1975 1970 1965 1960 1950 עניין סוג

העניינים 67,481206.163264.802249.438322.443403.376436,535ALLכל MATTERS

האזרחיים העניינים .7.5S884.418137.35494.70992כל 165107.641104.025Alt civil matters

חזקה בדבר 2.0154.0634.2335.1136.4535.0855.448Actionsהובענות concerning

possessionבמקרקעין of
immovable property

לחלוקת 112576881145176169Actionsתובענות concerning

partitionמקרקעין of
immovable property

כספיות 5.12567.647117.58876.18365.36475.15272.348Pecuniaryהובענות claims

19543418בוררות
Arbitration

אזרחיים 3176791.8991.7883.7747.0126.572Otherעניינים civil matters
אחרים

ממונות :2204626631254106281.269Thereofמזה: Pecuniary

גיל 9051.1652.4772.0211.729Declarationהכרזת
of age

זבקשות 11.91813.53211.52616.42920.21619.488Motionsהמרצות and other

petitionsאחרות

הפליליים1 העניינים .59.893121.745127כל 44S154. 729230.27S295.735332,510All criminal matters1

11.77726.56242.06840.70347.84148.95253.990Misdemeanourעוונות

פרטיות 2.1861.9871.624837451383271Privateקובלנות complaints

7,9495.5414.0185.5962.6974.3424.576Contraventionחטאים
דרכים 2.3158.6868.0599.14312.46613.96914.051Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 34,74878.96971.67995.302157.609213.945242.004Otherעבירות traffic offences

שונות2 3.1489.21414.14417.618Variousבקשות petitions2

י ת לנוהשלומשפטב rם t11i 1 eco uJuve n

העניינים .508כל 4,1565,2285,3415,1910,2019,112ALL MATTERS

81.4461.273Felony),625978891.0911פשעים

3772.9794.0653.9473.6865.2814.123Misdemeanourעוונות

פרטיות 716531קובלנות


Private complaints

144316459163121Contraventionחטאים

דרכים 252128738208273Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 8296363995378327Otherעבירות traffic offences

והגנה 1513130180225222323Careהשגחה and protection

שונותי בקשות
396242,6292,872Vairous petitions'

1 Until 1957 includes only partof felonies. 2Not included
previously in court reports. 3 Incl. retrials which were not
included in reports of previous years.

בשנים 2 הפשעים. מן חלק כולל 1957 עד 1

כולל 3 המשפט. בתי של בדיווח נכללו לא קודמות
בדיווח. קודמות בשנים נכללו שלא חוזרים מש3טיס
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שנתבררו2 האזרחיים בעניינים טיפול1 של ממוצע משך כ"א/5. לוח
TABLEXXI/5. AVERAGE DURATION OF PROCEEDINGS' IN CIVIL MATTERS

DECIDED2
Months חודשים

מחוזיים משפט השלוםבתי משפט בתי
courtsDistrictMagistrates' courts

19681970197819791968197019781979

הכל 9.38.47.19.14.1סך 4.14.74.8TOTAL

המשפט בית Localityישוב o f court
7.67.27.08.13.5ירושלים 3.36.05.1Jerusalem

אביביפו 9.57.77.48.65.1תל 5.35.35.8Tel AvivYafo
9.811.77.711.74.9חיפה 3.85.36.1Haifa

העניין Typeסוג 0 f matter
אזרחיים 7.06.94.86.8ערעורים Civil appeals

החלטת על 7.96.07.15.8ערעורים 
Appeals against the decision

שומה ofפקיד the Tax Commissioner
הנוגעות 29.030.515.925.85.9תובענות 7.17.86.7Immovable property actions

Pecuniaryבמקרקעין claims

כספיות 11.814.415.621.74.0תובענות 3.74.44.6Pecuniary claims
ירושה 5.62.94.44.5ענייני

 
Succession matters

האישי המעמד .9.24.93.95.2ענייני  Mattersofpersonal status
גיל 4.1הכרזת 4.35.04.3Declaration of age

אחרים 14.86.99.89.88.1עניינים 6.78.18.2Other matters

הפתיחה enצורת tMode o f commencem
:Thereofמזה:

רגילה תביעה 17.314.112.417.83.9פרשת 4.25.55.5Statement of claim
מקוצר 6.88.513.411.34.4דיון 3.93.63.9Summary procedure

עדויות yHearingשמיעת 0 ftestimo n

עדויות 13.416.19.5נשמעו 9.411.813.1Testimony heard
עדויות נשמעו 8.62.63.7לא 3.94.04.1Testimony not heard

הסיום VIodצורת e 0 f disposal
:Thereofמזה:

13.413.111.215.06.1פשרה 6.96.36.1Compromise
נתקבלה 6.35.24.95.52.9התביעה 2.83.33.4'Claim allowed

הערעור או 14.412.27.613.48.2התביעה 7.49.111.2Claim or appeal
dismissedנדחו

1 Between the date of submitting the file to the court and the
ate of the verdict. 2 Not including motions.

פסק מתן ומועד המשפט לבית התיק הגשת מועד בין 1

נלוים. הליכים בולל לא 2 הדין.
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criminal statistics פלילית סטטיסטיקה
ועונש עבירה סוג לפי פליליים, במשפטים הרשעות ב"א/6. לוח

TABLEXXI/6.CONVICTIONS IN CRIMINAL MATTERS, BY TYPE OF OFFENCE AND
PENALTY

19511955196019651970'1975'1977

32,02549,55056,26469,86471,76766,21263,718ACCUSATIONSהאשמות
הכל סך 22,25037,47044,68959,62762,29257,40454,820CONVICTIONSTOTALהרשעות

משפטית אישיות :155355883UI21,465980801Thereofמזה: Legal Person
האשמות 100 על 69575.679.685.386.886.786.0Convielionsהרשעות per 100 accusations

אוכלוס יה2קבוצת Populationי group2
18,02031,27536,81449,75649,92344,88442,438Jewsיהודים

4,0755,8406,9928,75910,90411,54011,581NonJewsלאיהוזיס

*Sexמין
20,14533,61040,43153,90056,77752,10449,565Malesזכרים
1,9503,5053,3754,6154,0504,3204,454Femalesנקבות

יל2 Ageג
2,2103,3354,9386,2066,240Juvenilesצעירים

19,88533,78038,86852,30954,58756,42454,019Adultsמבוגרים

העבירה Typeסוג of offence
הציבורי הסדר 2,2254,3465,3916,1455,5785,8036,047Againstכלפי public order and

חוקית רשות administrationוניהול of lawful
authority

אדם של גופו 2,7054,3625,4526,9076,1025,9066,025Againstכלפי the person
המוסר 210385508554691541432Againstכלפי morality
הרכוש 5,5306,5128,89812,17013,7559,8558,242Againstכלפי property
וזיוף 2403314061,7721,2832,1242,438Fraudרמאות and forgery

אופי בעלות 4,45112,90714,56312,6629,423Offencesעבירות of administrative
characterמינהלי

פיסקליות 9,32515,8661,2356475383081,557Fiscalעבירות offences
כלכליות, ,10,13610,70011,0208,0907,524Economicעבירות business and

ומקצועיות professionalעסקיות offences
של הטוב שמו 50102818452724Defamationכלפי

האדם
תנועה 1,6405,5668,0477,6158,61611,55912,468Trafficעכירות offences

ידוע 325לא


8412694549640Not known

Penaltyעונש
3,4401,8152,1972,4052,7202,2482,259Imprisonmentמאסר

וקנס 105135209257393389503Imprisonmentמאסר and fine
קנס" או "מאסר או 14,65030,66035,04448,15050,48246,58244,455Fineקנס or "imprisonmentor fine"

אחר 4,0554,8607,2398,8158,6978,1857,603Otherעונש penalties

Data refer to adults only.
Excl. legal person.

בלבד. למבוגרים מתייחסים הנתונים 1

משפטית. אישיות כולל לא 2
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אוכלוסייה קבוצת לפי בדין, שחויבו מבוגרים עבריינים  כ"א/7. לוח
TABLEXXI/7.CONVICTED ADULT OFFENDERS, BY POPULATION GROUP

הכל NonJewsלאיהודיםJewsיהודיםTotalסך

שיעורים
ל1,000

חדשיםחדשיםבאוכלוסייהמספרים
מועדיםFirstמועדיםFirstהמתאימהמוחלטים
AbsoluteRates peroffendersRecidivistsoffendersRecidivists
numbers1,000of the

respective
population

and minor assaultsexcluding affray
4,9101.2721.410688195!

5,2532,6652,3182,2071955

4,9154,0541.9103,2231960

5,8856,0001.5713,3371965

4,8765,7102.3822,3201969

4,9776,6761,4832,4701970

6,4326,9712,0792.7801975

6.1638.7081.7102,7471977

Including affray and minor assaults
1960

1965

1969

1970

1973

1975

1977 TOTAL

6.0704,9142.1463,621

7,2427,0301.8983.862

5,7826.5562,7052.687

5,8697.6291,7702,915

5,7407.0242.4922.753

7.5488.2422.4443.203

6.6269,1851,9112,983

c eType of o f f e n

732Against public order
and administration
of lawful authority

695Against the person

49Against morality
1,053Against property
345Fraud and forgery

26Offences of admini

strative character
13Fiscal offences
37Economic, business

and professional
offences

6Traffic offences
27^ot known

660

6

12

2.070

23

120

1,659

1,6292,349439

10417929

2.0253,137566

533947120

887836

25417412

28210831

14

38

2.4

קלות ותקיפות קטטות כולל לא
19518,2308.9

195512,44310.8

196014,10211.2

196516.79311.1

196915,2888.8

197015,6068.7

197518,2628.6

197719,3288.9

קלות ותקיפות קטטות כולל
196016,75112.4

196520,03213.2

196917,73010.2

197018.18310.1

197318,0099.0

197521,4370.1

הכל סך 197720,7059.6

5,121

5,1122.4

3610.2

6,7813.1

1.9450.9
2280.1

4530.2
4580.2

49

197

עבירה סוג

הציבורי הסדר כלפי
רשות וניהול

חוקית
אדם של גופו כלפי

המוסר כלפי
הרכוש כלפי
וזיוף רמאות

בעלות עבירות
מינהלי אופי

פיסקליות עבירות
כלכליות. עבירות

עסקיות
ומקצועיות
תנועה עבירות

ידוע לא
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אוכלוסייה קבוצת לטי בדין, שחויבו מבוגרים עבריינים  כ"א/7. לוח
(המשך)

TABLEXXI/7.CONVICTED ADULT OFFENDERS, BY POPULATION GROUP (Cont.)

NonJews לאיהודיס

מועדים
Recidivists

חדשים
Firsi

offenders

Jews יהודים

מועדק
Recidivists

חדשים
First

offenders

Total הכל סך

שיעורים
ל1.000

באוכלוסייה
המתאימה
Rates per
1.000of the
respective
population

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

1977 (cont.)
Men

Women

2,881

102

1.698

213

8.277

908

5,235

1.391

17.1 18.091

2.4 2.614

(המשך) 1977

גברים

נשים

Age
19

2024
2529

3039

40 and over

124

702

575

921

661

242

798

296

297

278

516

2.528

1.895

2,032

2.214

525

1.715

1.193

1,348

1,845

21.6

17.3

12.9

11.6

4.7

1,407

5.743

3.959

4.598

4.998

19

20  24

2529

3039
ומעלה 40

Continentof birth (Jews only)

Israel

Asia

Africa

Europe America

Not known

בלבד) (יהודים לידה יבשת
3,447

1,264

3.095

1,136

243

2,405

914

1,494

1,679

134

9.9

7.4

14.5

3.8

X

5,852

2.178

4,589

2.815

377

ישראל

אסיה

אפריקה

אמריקה  איוופד,

ידוע לא

Period of immigration (Jews born abroad only) בלבד) דוו''ל ילידי (יהודים עלייה nsipn
1947 1.0824.4329עד 753


Up to 1947

1948  19543.0835.8997 2.08619481954

1955  19601.7129.4569 1.143


19551960

1961 19641.4779.0534 9431961  1964

ואילך 19651.6026.91.033 569Since 1965

ידוע 1.003X759לא 244


Not known

100 לכל XXXXועדים 55.160.9Recidivists per 100

offendersעבריינים
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של ההאשמות בפנקס שנרשמו "אמיתיות" עבירות  כ"א/8. לוח
עבירה סוג לפי המשטרה,

TABLEXXI/8."TRUE" OFFENCES RECORDED IN THE CHARGE REGISTER OF THE
POLICE, BY TYPE OF OFFENCE

עבירה' 197519781979Typeסוג of offence1

כולל 180,247213,357230,622GRANDסך TOTAL
הכל סך המדינה ביטחון 887674765gainstנגד the securityof the stale total

חירום חוקי על עבירות :460243239Thereofמזה: offences under emergency laws

הכל סך הציבורי הסדר 17.10816.32516.937gainstכלפי public order total
ברחוב והפרעה 2,7942,0672,168Affrayקטטה and disturbances

דרך וחסימת רעש ,1.4562,0222,191Nuisanceמטרד, noise and blockingof public roads
פלילית גבול 3,5312.7503,116Criminalהסגת trespass

3,9383.2122.833Threatsאיומים
המשפט כלפי 1,7762,6043,107Againstעבירות judicial authority
והכשלתו שוטר 1,1231,5821,622Assaultתקיפת on or foiling of police

תפקידו officerבמילוי in exercising duty
אחרות 2,4902.0881,900Otherעבירות offences

הכל סך אדם חיי 276255279gainstכלפי the person total
445958Murderרצח

לרצח 140144180Attemptedנסיון murder
אחרות 925241Otherעבירות offences

אדם של גופו 2.2j<511.37312,395gainst/בלפי the person

מין 2.0452.1502.038exualעבירות offences

המוסר 2.1132.4673.057gainstכלפי morality
מסוכנים בסמים 1,5331,7781,862Usingשימוש narcotic drugs
מסוכנים בסמים 118390982Tradingסחר with narcotic drugs

אחרות 462299213Otherעבירות offences

הרכוש 135,415167.766181.628gainstכלפי property
298374390Robberyשוד

למוסד או עסק לבית 19,98025,41124,328Breakingהתפרצויות into business premisesor institutions
דירה לבית 23,12426,34330,135Breakingהתפרצות into dwelling

77,23098,040107,147Theftsגניבות total
רשות ללא ברכב שימוש :12,27716,74016,354Thereofמזה: unlawful use of vehicle
גנוב רכוש של החזקה או 2,8052,8853,410Receivingקבלה or possessing stolen property

326536625Arsonהצתה
בזדון לרכוש נזק 10,02012,90114,072Wilfulגרימת damage to property

אחרות 1,6321,2761,521Otherעבירות offences

8.62011.05312.522audמרמה
כיסוי ללא שיק מסירת :4,1515,5916,864Thereofמזה: uttering of cheque without cover

אחרות 1.5471.2941.001therעבירות offences
רישיון ללא נשק החזקת :170302341Thereofמזה: unlawful possession of arms

According to new classiifcations of offences; see explanation
introduction.

הסבר ראה החדש; העבירות סיווג לפי הוא בלוח הפירוט 1

במבוא.
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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

שירות ובטיפול■'נוערהמבחןבטיפול למבוגריםשירותי :מבחן
Under care of youth probationUnder care of adult probation

services

oפעולות c
D OA
C =p 00

o c
S aoActivities

המבחן שירותי

ו

Si?

it >

ill
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.r Z
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rr ■o
a =
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§1|.I8
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n ■o er

rr Z
rrE "
£> b

n £o >,

n כד
a =

>

of probation services

1951953
6327630138Investigationחקירה
12818263247Probationמבחן

1961960
2,8407,0146.4573,397109726691144Investigationחקירה
739476359856598477448627Probationמבחן

1961965
5,29810,6469,8886,0563432,3252,195473Investigationחקירה
1,6049688691,7031,4868537731,566Probationמבחן

1971970
6,56910,10010,5606,1095732,7392,714598Investigationחקירה
1,6401,1291,2941,4751,9059561,0451,816Probationמבחן

191975
3,4639,6558.1414,9778253,5003,1671,158Investigationחקירה
1,2931,7021,4291,5661,9191,2891,1472,061Probationמבחן

191977
5.19610,1728,3936,9751,1633,2753,564874Investigationחקירה
1,5971,3771,5891,3851,7941,3051,3021,797Probationמבחן

191978
6,97511,10510,5577,5238743,0803,182772Investigationחקירה
1.3851,7751,4501,7101,7971.1431,2061,734Probationמבחן

191979

7,52310,85011,0287,3457723,0913,079784INVESTIGATIONקירה
6972,8292,819707Malesזכרים
7526226077Femalesנקבות

5,8708,5098,7285,6516382,6362,625649Jewsיהודים
1.6532,3412,3001.694134455454135Otherאחרים

1,7101,8401,7701,7801,7341,1201,2011,653PROBATIONבחן
1,5609841,0691,475Malesזכרים
174136132178Females,נקבות

1,3811,6411,5681,4541,5681,0081,1051,471Jewsיהודים
32919920232616611296182Otherאחרים
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אוכלוסייה וקבוצת סוג לפי אסירים,1 כ"א/0ו. לוח
TABLEXXI/10.PRISONERS1 , BY TYPE AND POPULATION GROUP

1951I96019651970197719781979

הכניסות 5,1253,7343,8944,9543,7244,050LLכל RECEPTIONS

3.1423.3263.3324.1662.8692.932onvictedשפוטים persons
,1.8762.4732.5883,0722.0482יהודים 148Jews

1.2668537441.094821784NonJewsלאיהודים
1.98340S562m8551,118etainedpersonsעצורים

1.295248377543626814Jewsיהודים
688160185245229304NonJewsלאיהודים
השנה 7011,1681,4871,9852,8073,290בסוף 3,252ND OF YEAR

Residents of Israel. ישראל. מרעת תושבי 1

מאסר ותקופת אוכלוסיה קבוצת לפי שפוטים,1 אסירים  כ"א/וו. לוח
TABLEXXI/1 I .CONVICTED PRISONERS', BY POPULATION GROUP AND LENGTH

OF IMPRISONMENT
nd of year שנה סוף

19701979

מאסר nDipnלאלאLength of imprisonment
הכל הכליהודי0יהודיםסך יהוריסיהודיםסך
TotalJews/VonTotalJewsNon

Jen'sJews

הכל 1,6981,0995992,7751,920855TOTALסך
חודשים 3 55431220214458ptoעד 3 months

שנה חצי עד חודשים מ3 13410430HO8426ore■ותר than 3 months  half a year
שנה עד שנה מחצי 14710542776584192oreיותר than half a year one year
שנים 3 עד משנה ^7915931987005161840יותר than one year3 years

שנים 5 עד שנים מ3 272149123366258108oreיותר than 3 years 6 years
שנים 10 עד שנים מ6 114427225615997oreיותר lhan 6 years  10 years

שנים 10 מ 9228641899396oreיותר than 10 years
עולם 9032581042876feמאסר imprisonment
מוגבל 33בלתי


725418limited

Residents of Israel. ישראל. מדינת תושבי 1

אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאים שפוטים צעירים כ"א/גו. לוח
TABLEXXI/12.CONVICTED JUVENILES COMMITTED TO INSTITUTIONAL CARE

1979 1978 1975 1970 1965 1960 1957

נכנסו
הכל סך

376378684931549475
Total
400CE1VED

297347576936533494489LEASEDשוחררו
השנה D'5067089601,110703638549בסוף OF YEAR

נכנסו
שוחררו

השנה בסוף

מעונות
302
264
415

ממשלתי חסות
272
259
485

ים
524
475
578

728
821
595

388
364
333

institutions
367
356
386

Government
303
373
316

ceived
,eased
d of year

אומנותאחריםמוסדות familiesandומשפחות fosterOther institutions
7410616020316110897ceivedנכנסו

3388101115169138116easedשוחררו
השנה 91בסוף

,  ו
223382515370252233d of year
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העניין סוג לפי לפועל, ההוצאה לשכת פעולות כ"א/3ו. לוח
TABLE XXI/13.ACTIVITIES OF THE EXECUTION OFFICE, BY TYPE OF MATTER

העניין 1950I9601965197519781979Typeסוג of mailer

הכל 10,97246,43187,151101,761115,211122.951REGISTEREDTOTALנרשמוסך
5,34012,70122,58654,37875,62284,240EXECUTEDבוצעו

ושטרות 56,84170.00181.909RegisteredChequesנרשמוקים and bills
22.72240,11642.609Executedבוצעו

אחרים דין 10,32344.74484,62638.72741.27436.326RegisteredOtherנרשמוסקי judgements
5.26112.60722.51330,99534,81341.045Executedבוצעו

למזונות די; 5241.4932.3875,1543,7684.565RegisteredAlimonyנרשמוסקי
574963246522484Executedjudgementsבוצעו

1251941381.039168151RegisteredMortgagesנרשמושכנתאות
224510415171102Executedבוצעו

miscellaneous ונות

הציבור תלונות נציב בפני שנתבררו תלונות כ"א/4ו. לוח
TABLEXXI/14.COMPLAINTS DECIDED BY THE OMBUDSMAN

הוגשו
Entered

מוצדקותDecidedנתבררו אחוז
אלו מסך
שנתבררו

Percent justiifed
out of decided

הכל סך
Total

מזה:
מוצדקות נמצאו

Thereof:
justiifed

'7,6276.1602.89547.01976/77תשל"ז
'6,7445,7322.78848.61977/78תשל"ח

הכל סך  TOTAL'6,8326,0762,12334.91978/79תשל"ט
ממשלה משרדי .3,6033גד: 1691,31641.5Against: government ministries

ממלכתיות 75161026042.6stateרשויות authorities
מקומיות 1,1471.05033031.4localרשויות authorities

אחריס 1,3311,24721717.4otherגופים bodies

Jewish calendar year.
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עניין סוג לפי המשכונות, רשמי פעולות כ"א/15. לוח
TABLEXXI/15.REGISTRARS OF PLEDGES ACTIONS, BY TYPE OF MATTER

עניין 1972197519781979Typeסוג o f matter

הכל 27,62730,25534,71925,405TOTALסך
הכל סך מישכון 26.59529.21533.52920,056otices0/pledgesהודעות total

ל"י 5.000 1,9155995570Upעד to IL. 5,000
ל"י 10,000 עד 5.0014,9481,8341,214275IL.5,001IL. 10,000
ל"י 50.000 עד 10.00118,54413,9517,7181,806IL.10,001 IL. 50,000
ל"י 100,000 עד 50.0013958,5992,7622,963IL.50,001 IL. 100,000

ומעלה ל"י 100.0017934,25214,78014,942IL. 100,001 and over
שונות 1.0321.0401.1905,349iscellaneousפעולות activities

ודיינים שופטים כ"א/6ו. לוח
TABLEXXI/16.JUDGES AND JUDGES OF RABBINICAL COURTS

III each year י שנה כל במרס 31

משפט בית 1950196019651970197519781979Typeסוג of court

העליון המשפט 781010111111remeבית court
המחוזיים המשפט 26414956697683tnctבתי courts
השלום' משפט '3272868996107123gistratesבתי courts'
לעבודה הדין 10171920ourבתי tribunals
הדין בבתי 33636572747286gesהדיינים in rabbi

icalהרבניים courts

Incl. judges in juvenile courts, municipal courts and traffic
rts.

עירוני לנוער. שלום משפט בבתי שופטים כולל 1

ותעבורה.

רשיונות בעלי דין עורכי  כ"א/7ו. לוח
TABLE XXI/17. LICENSED ADVOCATES

1979 1978 1977 1975 1970 1965 I960 1950

TOTAL

reof: newly called
the bar

7,122 6,774 6,443 5,856 4,853 3,395 2,303 812

394 394 455 366 328 247 238 47

הכל סך

חדשים מוסמכים מהם:
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והשכלה חינוך בי'ב. פרק

הוצאות (נכללו הלאומיים והמוסרות הממשלה א.
העולמית), הציונית וההסתדרות היהודית הסוכנות
מקומיות מועצות (עיריות, המקומיות הרשויות ב.

ואזוריות);
רורח; כוונת ללא פרטיים מוסדרת ג,

יש בית. ומשקי עסקיים מפעלים כולל  אחר ד.
המממן. הסקטור יבין המבצע הסקטלר כין הבחנה
כל של חלקו נמדד המבצע הסקטור לפי במיון
ולשירותים לסחורות הישירה בהוצאה סקטור
בסקטור התחשבות ללא יצור לגורמי ולתשלומים
כוונת ללא המוסדות הוצאות כל 1 לדוגמא המממן.
קניית על העברית) האוניברסיטה (כגון: רויח
המוסדות של כהוצאה נרשמו ושירותים סחורות
מימנו אשר כמשק אתרים גורמים של ולא עצמם

אותה.
החינוך ובמוסדות חובה) (גילאי ילדים בגני
למורים החינוך משרד שמשלם השכר נכלל היסודי
מוסדות אחזקת ואילו הממשלה. בהוצאות ולגננות
נכללה המקומיות, הרשויות על המוטלת אלה,

בהוצאותיהן.
על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור ידי
נטו, אחרות, והעברות מענקים תמיכות, וכן
וגבייתן הלוואות מתן כולל (לא אחרים לסקטורים
נכלל לא הממשלתי במימון הלוואות). קבלת וכן
שניתנ7 הממשלתיות כהלוואות התמיכה מרכיב

הצמדה. ללא או נמוכה בריבית
הרישום לפי נקבעו הסקטורים בין ההעברות
בד"וחות המקביל הרישום הממשלה. בד"וחות
מהרישום שונה להיות עלול האחרים הסקטורים
התקופה מבחינת בעיקר הממשלה, בדו"חית

אליה. מתייחסת שההעברה
את כוללת לחינוך הממשלתית ההוצאה

הבאים: הסעיפים
הרגיל כתקציב והתרבות החינוך משרד הוצאות א.
סעיפי את כוללת היא אין הפיתוח. ובתקציב
מדע, גדנ"ע, הנוער, אגף תזונה, 1 הבאים ההוצאות
הספורט רשות תורנית, תרבות ואמנות, תרבות

רהמוסיאונים. העתיקות אגף הגופני, והחינוך
ממשלה במשרדי הבאים הסעיפים על ההוצאה כ.
הדתות), (משרד תורניים ומוסדות ישיבות אחרים;
המדרשה סוציאליים, עובדים להכשרת המכון
להכשרה אגף וטיפול. חינוך עובדי להכשרה
והרווחה), העבודה (משרד מקצועית והשתלמות
"כזק" ספר בית התחבורה), (משרד ימאים הכשרת
של עלתיכון לחינוך ומוסדות התקשורת) (משרד

לתיירות. הספר בית כגון ממשלתיות, חברות

השכלה

ו3הם:שלבב' כ"ב/1 בלוחות הנתונים מקורות
אדם. כוח וסקרי והדיור האוכלוסין מפקדי של
ומגבלות המקורות שני כין ההבדלים על הסברים
כסדרת 9 מס' בפרסום ראה הנתונים השוואת
"כוח  1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
בשנתון י"ב לפרק במבוא וכן  א'" חלק עבודה

ושכר. עבודה  זה

לחינוך לאומית הרצאה

החישוב ושיטות הגדרות

הוצאה כוללת לחינוך הלאומית ההוצאה
קבועים. בנכסים והשקעה שוטפת

כל של ערכם את מקיפה השוטפת ההוצאה
ירי על שוטף כאופן שנצרכו החינוך שירותי
חינרך שידרתי להוציא הנדונות, בשנים האוכלוסייה

כוללת: היא צה"ל. ידי על הניתנים
במישרין נקנו אשר והשירותים, הסחורות עדך ו.

עסקיים; מגופים בית משקי ידי על
על כית למשקי סופקו אשר השירותים ערך .2

הרשויות הלאומיים, המוסדות הממשלה, ידי
רווח כוונת ללא פרטיים ומוסדות המקומיות
שוק, מחיר להם באין חינם. או מוזלים במחירים
הייצור. הוצאות לפי אלה שירותים ערך 1מדד
(כולל ומשכורת שכר הן. הנכללות להוצאות
שוטפות וקניות דירה שכר נוספות), עבודה הוצאות
ההוצאות נכללות לא מכירות). בניכוי (כלומר נטו
על מימון מכך וכתוצאה הצמדה. והפרשי ריבית על
אינו ומענקים מסים ידי על מימון לעומת מלוות ידי
על הפחת החינוך. שירותי ערך אומדן על משפיע
הקושי כגלל כהוצאות נכלל לא וציוד בניינים

במדידתו.
הרצארת כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
למטרות המשמשים ציוד ורכישת בניינים הקמת

חינוך.
סקטור לפי מסווגת לחינוך הלאומית ההרצאה

השירות. סוג "זלפי
לפי לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג .1;

סקטור
הסקטורים לפי מסורגת לחינוך הלאומית ההוצאה

הבאים:
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במוסדוח ההוצאה כוללת 1969/70 בשנת החל
לחינוך ההוצאה את גם העליסודיים החינוך

הביניים. בחטיבת
העלתיכוניב החינוך במוסדות לחינוך ההוצאה
מתו הוצאה כוללת אינה הגבוה החינוך ומוסדות
הוצאו כוללת היא למחקר. המיועדת ההכנסה
ש ההוראה תקציב במסגרת הכלולות למחקר
להפרידן. היה ניתן ושלא הגבוה החינוך מוסדות

קבועים במחירים ההוצאה

ההוצא של אומדנים מובאים כ"ב/4 בלוח
במחירי העיקריים ומרכיביה לחינוך הלאומית
ע 1971/72 לשנים 1970/71 שנת של קבועים
976/77 לשנים 1975/76 שנת ובמחירי 1975/76
סקטו לכל בנפרד נערכו החישובים .1978/79 עד
המקומיו ברשויות בממשלה, הוצאה. סוג ולכל
השינויי נאמדו רווח, כוונת ללא ובמוסדות
יחידו במספר לשינויים בהתאם בשכר הכמותיים
סחורו של שוטפות קניות על ההוצאות עבודה.
לצרכ המחירים כמדד כלל בדרך נוכו ושירותים
בעזר חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן

הציור. ומחירי הבנייה מחירי מדד

חדשה סידרה

נער ואילך 1974/75 לשבים באומדנים
הלאומ ההוצאה של הכיסוי להרחבת השלמות

המדידה. שיטות ושופרו לחינוך
לשנ האומדנים עם השוואה לאפשר כדי
במחיר אומדנים כ"ב/4 בלוח מובאים קודמות
בשיט שנערכו ,1974/75 לשנת וקבועים שוטפים

הקודמות.

מקורות

דו''ח וכן הכללי החשב של כספיים דו"דוות ו.
הלאומיים. המוסדות

המקומיות. הרשויות של כספיים דו"דוות .2

ההוצא מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .3
הדו"ח סמך על רווח כוונת ללא פרטיים במוסדות
מיוח. שאלונים סמך ועל המוסדות של הכספיים

אליהם. המופנים
מקומ לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .4
וחב. והשיכון הבינוי משרד של ישירים ודיווחים
בנייה וגמר התחלות שטח על הגדולות הבנייה
הלש שעורכת המשפחה, הוצאות סקרי .5

לסטטיסטיקה. המרכזית

שסווגה היהודית בסוכנות היחידות של ההוצאה ג.
נוער, למדריכי סמינרים לעברית, אולפנים כחינוך:
הקצבות נוער, מרכזי במוסדות, ונוער ילדים החזקת

החינוך. וקרן חינוך למוסדות
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
ספר, בבתי שיניים ורפואת רפואי פיקוח הבאות:

המשלים. והחינוך הילד הזנת קייטנות,
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, כבעלות שאינם
עסקי. בסיס על פועלים ואינם המקומיות והרשויות
היתר: בין נכללים רווח כוונת ללא החינוך במוסדות
הריאלי הספר בית והטכניון, האוניברסיטאות

וכד'. "עיינות" החקלאי הספר בית בחיפה,
ה"אחר" הסקטור של לחינוך ההוצאה
ידי על חינוך ושירותי סחורות של קניות כוללת
שירדתי קניית כגון עסקיים, מגופים בית משקי
ילדים גני לפקידות, ספר בתי פרטיים, מורים

כתיבה. וצורכי לימוד ספרי קניית או פרטיים
כיסוי אין לחינוך הלאומית ההוצאה באומדני
אחרים, ספר "בתי כסעיף מההוצאה לחלק מלא
שירותים על ההוצאה אומדן והשתלמות". הכשרה
שנרשמו המשפחה, הוצאות סקרי על מתבסס אלה
של אומדן נערך לא נטו. הבית משקי הוצאות בהם
מקצועיים קורסים במימון המעסיקים השתתפויות
במימון הממשלה השתתפות ושל לעובדיהם
זה. בתחום הפועלים הפרטיים, המוסדות פעולות
סוג לפי לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג .2

השירות
הרשויות הממשלה, של החינוך שירותי על ההוצאה
והשירותים רווח כוונת ללא המוסדות המקומיות,
לפעילות בהתאם מוינה עסקי בסיס על הניתנים
הענפים השירות. את הנותנים המוסדות של הענפית
לעומת .1970 הכלכלה ענפי לסיווג בהתאם הוגדרו
לימוד ספרי על בית משקי של ההוצאות כל זאת,
התעשייה ענפי ירי על המיוצרים כתיבה וצורכי
ענפי לפי ולא נפרד, כולל, בסעיף סווגו השונים

יוצרו. שבהם התעשייה
בתי נכללים עליסודיים" חי1וך "מוסדות במונח
ימיים מקצועיים, ספר בתי עיוניים. תיכונים ספר
עברית לימוד תורניים, ספר ובתי ישיבות וחקלאיים,
ספר ובתי והשתלמות הכשרה מבוגרים, וחינוך

אחרים.
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לימודים לקיים היתר או הכרה גבוהה להשכלה
לצורך שאושרו מסוימים לימוד במסלולי גבוהים
המקבילים "בוגר" בתוארי מזכים אלה לימודים זה.
אינם אך האוניברסיטאות. שמעניקים לאלה
יותר גבוהים לתארים לימודים המשך מאפשרים
באומנות: בוגר  b.f.a ./7jjj באוניברסיטאות
בוגר  bed במוסיקה; בוגר  b.mus

בהוראה).
העברית; האוניברסיטה אוניברסיטאות.
בר אוניברסיטת אביב; תל אוניברסיטת הטכניון;
כןגוריון אוניברסיטת חיפה; אוניברסיטת אילן;

למרע. ויצמן מכון בנגב;
גני נכללו: החינוך במערכת ערבי. חינוך
בתי כל יסודי: והעל היסודי ובדרג רשמיים, ילדים
רשמיים הבלתי הספר בתי הרשמיים, הספר
ספר בתי והתרבות, החינוך משרד שבפיקוח
במזרח והתעסוקה הסעד סוכנות ושל ממשלתיים
במזרח פרטיים מוסדות נכללו לא ירושלים.
בלתי נוצריים מוסדות גם בתשל"ט והחל ירושלים
והתרבות. החינוך משרד בפיקוח שאינם רשמיים
וגננות, מורים להכשרת מוסדות .■ העלתיכון בדרג

וטכנאים. ולהנדסאים מוסמכות לאחיות
 לאיהודיים תלמידים לומדים הערבי בחינוך
לפי בתשל"ח, החל וכו'. דרוזים נוצרים מוסלמים,
הספר בתי הוגדרו והתרבות, החינוך משרד החלטת
בפיקוח הדרוזי" כ''מגזר הדרוזיים שבכפרים
המגזר על נפרדים נתונים נפרדת. מינהלית יחידה
לישראל" הסטטיסטי ל''ירחון במוסף ראה הדרוזי

.1980 ,6 מסי

אחרים מוסדות

מתנהלים החינוך, במערכת למוסדות בנוסף
כ"אחרים" שהוגדרו במוסדות גם לימודים
פטור מוסדות  היסודי בדרג והכוללים.
גם מתשל"ח והחל חסות) ומעונות תורה (תלמודי
שלא עובדים לנערים ספר בתי של קטן מספר
העליסודי בדרג המיוחדים; הספר לכתי הועברו
לפי לימודים בהם מתנהלים שאין מוסדות 
מעניקים ושאינם והתרבות החינוך משרד תוכנית
גבוה בדרג לימודים המשך המאפשרות תעודות
בבתי תיכוניות הכנה כיתות קטנות, (ישיבות יותר
מוסדות לחניכים, מקצועיים ספר כתי עיסקיים, ספר
חסות מעונות צה"ל, של מקצועית להכשרה
הגבוה בדרג ומטפלות); מעשיות לאחיות וקורסים
שבהן ומעלה. 18 לבני גדולות" "ישיבות  יותר

קודש. לימודי מתנהלים
נכללו הערבי החינוך של "אחרים'' במוסדות

חסות. מעונות

חינוך

והסברים הגדרות

במוסדות הלמידה על נתונים מובאים זה בפרק
כ''ב/7כ"ב/35) (לוחות החינוך שבמערכת
העברי בחינוך כ"כ/9) (לוח "אחרים" ובמוסדות
לכך כנוסף הדרוזי). המגזר (כולל הערבי ובחינוך
חינוך של במסגרות הלמידה על נתונים מובאים

.(37 כ"ב/36, (לוחות מבוגרים

החינוך מערבת

הבאים המוסדות את כוללת החינוך מערכת
וסוג: דרג לפי הממוינים

עירוניים, יום): מעונות (לרכות ילדים גני
חובה וטרום (5 (גיל חובה  ופרטיים, ציבוריים
כל וכן 43 לגילים הפרטיים הגנים .(42 (גילים
בתשל"ט החל החינוך במערכת נכללו 2 לגיל הגנים
(ראה ותשל"ח תשל"ז לשנים גם שוחזרו והנתונים
נכללו קודמות בשנים להלן). "מקורות" סעיף גם

"האחרים". המוסדות כין אלה גנים
כדלהלן: החינוך, דרג לפי ספר בתי

יסודיים ספר בתי כולל  יסודי חינוך
החל מיוחדים. ספר ובתי ומוכרים) (רשמיים
בין עובדים לנערים הספר בתי רוב נכללו מתשל"ח .

המיוחדים. הספר בתי
ובתי ביניים חטיב1ת כולל  יסודי על חינוך
ספר בבתי ורבנתיביים. חדנתיביים תיכונים ספו
: לימוד סוגי כמספר לימודים מתקיימים תיכונים
מקצועי העובדת), (בהתיישבות המשך כיתות עיוני,
של תוכניות פי על מתנהלים הלימודים וחקלאי.
בגרות תעודות ומקנים והתרבות החינוך משרד

תיכוניות. גמר ותעודות
לאוני (סרט וגבוהים עלתיכונימ מוסדות
המוסדות נכללו העלתיכון בדרג ברסיטאות).
תיכונית (השכלה הקבלה תנאי לפי אשר הבאים,
מוגדרים הלימוד, ומשך מקבילה) השכלה או שלמה
מזכים אינם בהם הלימודים ואשר כעלתיכונים

כאקדמיים: המוכרים תואר או בתעודה
וגננות מורים להכשרת מוסדות 

הבאים: בתחומים אחרים עלתיכונים מוסדות 
(אחיות), סיעוד מוסיקה, פלסטיות, אמנויות
(רוב וטכנאות הנדסאות רפואיים, עזר מקצועות
להכשרה הממשלתי המכון בפיקוח המוסדות

וכו'. בנקאות, מינהל, פקידות, טכנית),
וגננות מורים להכשרת מהמוסדות חלק
מהמועצה קיבלו האחרים העלתיכונים והמוסדות
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בבתי ההוראה משרות על בנתונים המקצועיים.
שממומנת ההוראה רק נכללה היסודיים הספר
נכללה לא לפיכך והתרבות; החינוך משרד מתקציב
ועד המקומית, החינוך רשות שמממנת ההוראה

וכוי. ההורים
משרה המהווה השעות מכסת עבודה: יחידת
שעות 30  יסודי כחינוך כדלהלן: מלאה,
(כולל העליסודי ובחינוך ז'ח' בכיתות לשבוע;
במוסדות לשבוע; שעות 24  הביניים) חטיבת
מספר כשבוע. שעות 21  וגננות מורים להכשרת
הכל סך חלוקת ידי על חושב העבודה יחידות
בית סוג לכל המתאימה השעות במכסת השעות
ספר בבתי העבודה יחידות בחישוב ספר.
שעות גם בחשבון נלקחו והחקלאיים המקצועיים
מעשית בעבודה המועסקים המדריכים של ההדרכה
(מוריםמדריכים) מעשית ועבודה בהוראה או בלבד

.(25 כ"ב/23, (לוחות
אחת ממשרה ביותר המלמדים מורים מורה.
חינוך דרג בכל בלבד אחת פעם בספירה נכללו
שבהכנתו אומדן הוא מורים הכל סך בו. שלימדו
חינוך דרגות בין המשרות ריבוי בחשבון הובא
(לוח בלבד אחת פעם בו נכלל מורה כל ולכן שונות

כ"ב/23).

(2524 ;2216 כ"ב/139; (לוחות תלמידים
.(19 .10 כ"ב/9, (לוחות ילדים בגני ילדים
לבין כ"ב/9 לוח בין בגנים הלמידה בהיקף הבדלים
מהכללת נובעים קודמים בשנתונים מקבילים לוחות
מהכללת והפרטיים, הציבוריים בגנים שנתיים בני
במערכת הלומדים בין הפרטיים בגנים 3 4 בני
בגני ביקור "סקר על הנתונים כל ומביסוס החינוך

"מקורות"). להלן (ראה כלבד ילדים"
בלוחות התלמידים גיל גיל. לפי תלמידים
שנת כסוף המצב לפי חושבו 24 ,19 ,13 כ"ב/10,
על נתונים שימשו הלמידה שיעורי לחישוב הלוח.
הם אף המתייחסים המתאימים, בגילים אוכלוסייה

הלוח. שנת לסוף
תלמיד כ"ב/20). (לוח טיפוח טעוני תלמידים
והתרבות, החינוך משרד ידי על טיפוח כטעון מוגדר
סיכויים בעלת היא אליה משתייך שהוא הקבוצה אם
הקבוצות בלימודים. להצליח יחסית נמוכים
ומספר האב השכלת המוצא, ידי על מאופיינות
אחוז לפי המוסדות מוינו בלוח במשפחה. הילדים

טיפוח. כטעוני שהוגדרו בהם התלמידים
והגרסאות טכנאות בלימודי תלמידים
ספר בבתי מקצועיים. תיכונים ספר בבתי
שנה במשך תלמידים מכשילים מקצועיים תיכונים
ובמשך "טכנאי" תעודת לקראת י"ב) כיתה (לאחר
תעודת לקראת י"ב) כיתה (לאחר שנתיים
לעל נחשבים אלה לימודים כי אם "הנדסאי".

ללוחות הסברים
על חינוך ומוסדות ספר בתי ילדים, גני

לאוניברסיטאות) (פרט וגבוהים תיכונים
וכ"ב/15כ"ב/25) כ"ב/7כ"ב/13 (לוחות

בלוח מתפרסמים אין בתשל''ט החל ילדים. גני
נתונים כ"ב/8 וכלוח הגנים מספר על נתונים כב/7
ביצוע והופסק הואיל בגנים, הוראה משרות על
נתונים אלה. לנתונים המקור שהיה הגנים" "מפקד
10 כ"ב/9, כלוחות מתפרסמים בגנים הילדים על

.21,19

כ"ב/7) (לוח ספר בתי
בהם שמתקיימים ספר בתי ספר. בתי ספירת
יסודי (כגון: אחד חינוך מדרג ביותר לימודים
(כגון: אחד ספר בית מסוג יותר או ביניים) וחטיבת
או  חינוך דרג בכל נספרו ותיכון) ביניים חטיבת
נספרו הכל הסך בשורת ואילו  ספר בית סוג בכל
של לבו תשומת להסב מנת על בלבד; אחת פעם
הכל הסך בשורת הנתונים הוקפו לכך, הקורא

בסוגריים.
בתי בהם. הלימוד וסוגי תיכונים ספר בתי
לימוד מסוג לימודים מתקיימים שבהם תיכונים ספר
בתי בין נמנו מקצועי) או עיוני = (כגון בלבד אחד
שבהם ספר בתי ואילו החדנתיביים הספר
(כגון: אחד לימוד מסוג ביותר לימודים מתקיימים
הספר בתי בין בלבד אחת פעם נמנו ומקצועי) עיוני
הספר בתי של הכל סך בשורת (וכן הרבנתיביים
היחידות של מספרן את לציין מנת על התיכונים)

המינהליותארגוניות.
רב ספר בית כל נכלל הלימוד סוג לפי בספירה
מקיים הוא שבו הלימוד מסוגי אחד בכל נתיבי
כל של הכולל ההיקף את לציין מנת על לימודים,

ל'מוד. סוג
בין נמנו ירושלים במזרח מכינים ספר בתי

הביניים. חטיבות

(25 ,23 כ"ב/8, (לוחות הוראה כוחות
ספר בבית מורה של עבודתו הוראה. משרת
שים בלי אחת, אירגוניתמינהלית יחידה המהווה
למספר או הספר בבית שונים לימוד סוגי לקיום לב
מבית כיותר 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 .(23 כ"ב/8, (לוחות
כ"ב/25). (לוח וגננות מורים להכשרת מוסדות
המקצועיים הספר בבתי ההוראה משרות בספירת
המדריכים משרות גם נכללו והחקלאיים
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לבתי הצמודות ט' בכיתות הלומדים תלמידים .1

הספר בתי תלמידי בין "ם בתש נספרו יסודיים ספר
ותלמידיהן אלה כיתות סווגו תש"ס עד היסודיים.
כמוסדות ונספרו העיוניים התיכונים המוסדות בין
בתי מספר הצטמצם זה משינוי כתוצאה נפרדים.
התלמידים ומספר ט' כיתות מספר התיכונים, הספר
התלמידים מספר גדל זאת ולעומת אלה ספר בבתי
תשל"ט. לעומת בתש"ם  היסודיים הספר כבתי

לימוד מסגרות ב15 הלומדים תלמידים כ500 .2
נמצאות ואשר נעמ"ת ידי על המאורגנות מקצועיות
החינוך במשרד טכנולוגי לחינוך האגף בפיקוח
בתי תלמידי בין כתש''ם החל נכללו והתרבות,
נספרה כזאת לימוד מסגרת כל המקצועים. הספר
הספר בתי במספר השוני מכאן נפרד. כמוסד

תשל"ט. לעומת  ותלמידיהם המקצועיים

גן בכיתות המלמדות גננות של משרות, כ600 .3
של משרות וכ250 יסודיים ספר לבתי הצמודות
ספר לבתי הצמודות ט' בכיתות המלמדים מורים
בבתי העבודה ויחידות המשרות בין נספרו יסודיים
ההוראה משרות נכללו בתשל"ט היסודיים. הספר
המתאים. בדרג האלה העבודה ויחידות היסודיים

מקורות

המתייחסים ,34 14 כ"ב/137, בלוחות הנתונים
מפקדים על מבוססים החינוך, שבמערכת למוסדות
ידי על שנערכו הילדים וגני ספר בתי של וסקרים
משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

כלהלן. והתרבותי החינוך

(לוחות ילדים2 בגני 25 בני ילדים
24 לבני הנתונים העברי בחינוך כ"ב/19,10):
כל שנערך ילדים" בגני ביקור "סקר על מבוססים
בצמוד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שנה
רק הסקר על התבססו תשל"ט עד אדם". כוח ל"סקר
על שהנתונים בעוד הפרטיים, הגנים על הנתונים
מפקד מתוך נשאבו והציבוריים העירוניים הגנים
המפקד נערך לא בתשל"ט החל ילדים. גני של שנתי
5 לבני הסקר. על מבוססים כאמור, הנתונים, וכל

אומדן. הוכן
דו"חות על הנתונים מבוססים הערבי בחינוך
והתרבות. החינוך למשרד הנמסרים התלמידים

(לוח המורים על הנתונים הוראה כוחות
על המבוססים אומדנים הינם בתשל"ט כ"ב/23)

לימודיהם, מקום לפי התלמידים נכללו תיכונים,
מקצועיים. תיכונים ספר בבתי הלומדים בין כלומר,
יסודי). העל החינוך על אחרים ולוחות כ"ב/9 (לוח
הלמידה היקף כלל את המציג כ"ב/24, בלוח רק
(כ1,400 אלה תלמידים נכללו העלתיכון, בדרג
מכאן העלתיכון. החינוך תלמידי כין כתש"ם)
בין העלתיכון בחינוך הלומדים הכל בסך ההבדלים

להלן). (ראה וכ"ב/24 כ"ב/9 הלוווות

(לוח כגרות כבחינות שעמדו תלמידים
לתלמידים מתייחסים שנה כל נתוני כ"ב/22):
הבחינות בכל שעמדו ואקסטרנים אינטרנים
אלה כולל שנה, אותה של השונים במועדים
קודמות.. משנים להם שחסרו בחינות שהשלימו

(פרט והגבוה תיכון העל בחינוך תלמידים
בלוח .(25 ,24 כ"ב/9, (לוחות לאוניברסיטאות)
העלתיכון הלימוד של הכללי ההיקף מוצג כ"ב/24
י"ג הכיתות תלמידי כולל השונות, מסגרותיו על
כ"ב/9 בלוח מקצועיים. תיכונים ספר בבתי י"ד
מורים להכשרת במוסדות הלמידה בנפרד מוצגת
שאינם אחרים, עלתיכונים ובמוסדות וגננות
י"גי"ד הכיתות את לעיל) (ראה כאמור כוללים
בדרג זה בלוח שנמנו תיכוניםמקצועיים ספר בבתי
על נתונים נמסרים כ"ב/25 בלוח העליסודי.

כלבד. וגננות מורים להכשרת המוסדות
על לימודים מתקיימים לכך שבנוסף יצוין,
ואלה ומעלה) 18 (לבני גדולות" "ישיבות ב תיכונים
שלא האחרים המוסדות בין כ"ב/9 בלוח נכללו

החינוך. במערכת
העלתיכון בדרג וטכנאות הנדסאות הלומדים
נכללו טכנית להכשרה הממשלתי המכון במסגרת
יחד זה, במכון הלומדים כלל בין כ"ב/37 בלוח גם
העל בדרג שלא אלה במסלולים הלומדים עם

תיכון.

וגננות מורים להכשרת במוסדות תלמידים
אשר אלה רק נחשבו  (25 ,24 כ"ב/9, (לוחות
סדירים, גבוהים או תיכונים על לימודים למדו
המקובלות הלימודים ותוכנית מתכונת לפי
להוראה. הסמכה לקבלת והמובילות אלה במוסדות
הואיל זאת, להגדרה התאימו לא אשר תלמידים
וכר מכינות בכיתות להשתלמות, בקורסים ולמדו
בסיכומים. נכללו לא בתש"ם) הכל בסך (כ3,000

המוסדות, בספירת שינויים ערבי: .חינוך
בתש"ם ההוראה ומשרות התלמידים הכיתות,
,18 ,15 ,9 ,8 כ"ב/7, (לוחות תשל"ט לעומת 

(24

.1980 .6 מס' לישראל" הסטטיסטי לירחון ב"מוסף תש"ס ווינוך מוסדות ואה 1

.1980 7 מס שם. ."1979 ינוארמרס היהודית באוכלוסייה 24 בקרב יום ובמעונות בגנים "הביקור ואה
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אוניברסיטאות

ומקורות הגדרות

ע"י הנתונים סופקו תשכ"ד עד תלמידים.
על הנתונים עובדו בתשכ"ה החל האוניברסיטאות.
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 בהם
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
הנתונים כ"ב/2826) (לוחות בתשל"ו החל
שכר קבצי מתוך שנערכו עיבודים על מבוססים
של כינואראפריל המצב לפי המוסדות של הלימוד
השלמות בתוספת המתאימה הלימודים שנת

(אומדנים)6.
ותלמידים ישראליים תלמידים נכללו כלוחות
הלומדים בישראל), ארעיים תושבים (שהינם מחו"ל
תלמידים גם נכללו כ"ב/26 בלוח תואר. לקראת
לימוד בתוכניות הלומדים ומחו"ל ישראליים
תואר). לקבל מנת על (שלא מיוחדות אקדמיות

מפקד על מבוססים הנתונים כ"ב/14 בלוח
מדגם על תשל"ח ולגבי תשל"ה עד סטודנטים

סטודנטים.
הלימודים תחום נקבע וכ"ב/28 כ"ב/27 בלוחות
המחקר לתלמידי פרט העיקרי, הלימוד מקצוע לפי
שמוינו העברית באוניברסיטה לרפואה בפקולטה
בה, לומדים שהם לפקולטה בהתאם תש"ל עד
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/30 כ"ב/29 בלוחות לתשל"ח הנתונים
המדגנ סטודנטים. של מדגמי סקר על מבוססים

נערך בתשל"ה הוראה3. 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 הערביהדת).
על מבוססים ,2019 כ"ב/1311, בלוחות ביניים)
ע"י שנערכו תלמידים, של מיוחדים מפקדים
האחרון המפקד לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה
הקודם נתונים; עדיין אין (וממנו בתש"ם4, נערך
שמיות רשימות על התבסס המפקד בתשל"ז. נערך
בנוסף וכללו, הכיתות מחנכי שמילאו תלמידים של
רקע פרטי גם התלמידים, של ולמוצא לגיל
במשפחה. הילדים ומספר האב השכלת משפחתיים:
על מבוססים העליסודי החינוך על הנתונים
משרד של התלמידים קובץ על שנערכו עיבודים
למורים המדרש כתי על הנתונים והתרבות. החינוך
הלשכה של התלמידים כרטסת מתוך הוכנו ולגננות
הנתונים את גם שסיפקה לסטטיסטיקה, המרכזית
(לוחות בגנים 4 עד 2 בני על הנתונים כ"ב/25. ללוח
בני ועל אדם כוח בסקר נאספים וכ"ב/19) כ"ב/10

זה. בגיל האוכלוסייה פי על אומדן ניתן 5
החינוך בדרגי התלמידים במספרי הבדלים
הגיל על נתונים הכוללים לוחות בין  השונים
הכוללים 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/22).

(פרט וגבוה עלתיכון בחינוך תלמידים
בבתי התלמידים על הנתונים לאוניברסיטאות).
שבמסגרתו שנתי מפקד על מבוססים מדרש
כ"ב/24, (לוחות אישי שאלון התלמידים ממלאים

כ"ב/25)5.
והגבוהים העלתיכונים המוסדות על הנתונים
מסגרות של שנתיים מפקדים על מבוססים האחרים
הלשכה ידי על שנערכים עלתיכוניות לימוד

כ"ב/24)5. (לוח לסטטיסטיקה המרכזית

של הפדגוגית וההכשרה "ההשכלה וכן: ,578 מסי מיוחד פרסום  תשל"ה" המורים של הפדגוגית וההכשרה "ההשכלה ראה: 3
"ההשכלה ;1976 ,6 מס' לישראל", הסטטיסטי ב"מוסףלירחח עברי)", (חינוך תשל"ה וגננות מורים להכשרת במוסדות המורים
של הפדגוגית וההכשרה "ההשכלה ;1976 .7 מס' שם. עברי)", (חינוך תשל"ה הביניים בחטיבות המורים של הפדגוגית וההכשרה
,7 מס' שם. הערבי". החינוך של ספר בבתי מורים ;1976 ,12 מסי שם. עברי)", (חינוך תשל"ה יסודיים העל הספר כבתי המורים

.1977
.629 מסי מיוחד פרסום הספר", ובתי הגנים תלמידי של הדמוגרפיותחברתיות "התכונות ראה 4

"מוסדוו וכן 631 מס' מיוחד פרסום  תשל"ט'' לאוניברסיטאות) (פרט וגבוהים עלתיכוניס חינוך "מוסדות ראה 5

.1980 6 מס' לישראל", הסטטיסטי לירחון "מוסף ארעיים), (נתונים חש"ם". חינוך
.1979 וו. מסי שם. "1978/79 תשל"ט. האקדמיים במוסדות "סטודנטים ראה 6
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סיכום מוצג בלוח שלמות. למשרות ולא לנפשות
מעבודה הנובעות כפילויות (בניכוי נפשות של ארצי
עיבודים על מבוססים הנתונים אחד). ממוסד ביותר
לפי האוניברסיטאות של השכר קובצי מתוך שנעשו

.1977 בינואר המצב

בלוח הנתונים הפתוחה. האוניברסיטה
ונכללים הפתוחה האוניברסיטה ע"י נמסרו כ"ב/35
המספרים כלבד. האקדמי המסלול תלמידי בהם
\אשון< תשלום (משלמי לנרשמים מתייחסים
שנת שני). תשלום גם שישלמו (אלה ותלמידים
שצבר הזכות לנקודות בהתאם נקבעה הלימוד

התלמיד.

מבוגרים חינוך
משרד ידי על נמסרו כ"ב/36 בלוח הנתונים
כ"כ/37 כלוח הנתונים ואילו והתרבות החינוך

והרווחה. העבודה משרד ידי על נמסרו

לפי האוניברסיטאות של הלימוד שכר מקובצי הוצא
באפריל נערכה הפקידה .1978 בינוארמרס המצב

.1978 יולי
הופקו כ"ב/31 ללוח הנתונים מועמדים7.
ראשונה שנה ללימודי המועמדים קובצי מתוך
בלוח המספרים האוניברסיטאות. של ראשון לתואר
(מספר ולהרשמות (נפשות) למועמדים מתייחסים

המועמד). פנה שאליהם האוניברסיטאות
מספרי ניתנו תשכ"ה עד תארים8. מקבלי
בלוחות ניתנים כתש"ל החל בלבד, תארים מקבלי
תעודות מקבלי מספרי גם כ"ב/32כ"ב/33
תואר לבעלי הניתנות תעודות (היינו. אקדמיות
אלה נמנים התעודות מקבלי בין בלבד). אקדמי
באותה שקיבלו אלה תעודות; רק זו בשנה שקיבלו
לתואר. בהתאם רק מוינו תעודה וגם תואר גם שנה
מקבלי בין נכללו ברפואה דוקטור תואר מקבלי

שני. תואר
הסגל מספרי כ"ב/34 בלוח אקדמי. סגל
מתייחסים ומחקר) בהוראה (עוסקים האקדמי

נבחרים פרסומים
תשל"אתשל"ז האקדמיים המוסדות מן תארים מקבלי 603

בישראל האוכלוסייה של ההשכלה רמת 504
תשל"כתשל''ט האקדמיים במוסדות סטודנטים 618

מחו"ל סטודנטים קליטת סקר 624
ובתי הגנים תלמידי של הדמוגרפיתחברתיות התכונות .629

תשל"ז הספר
(פרט וגבוהים תיכונים על חינוך מוסדות 63!

תשל"ז לאוניברסיטאות)

961ו והדיור האוכלוסין מטקד
35 .34 .30 .29 .21 .18 .15 מסי

מיוחדים פרסומים
1956 יוני האוכלוסייה של ההשכלה רמת 66

תש''ל עד תשכ"ה תלמידים של דמוגרפיות תכונות 389
וחטיבת היסודי החינוך תלמידי של דמוגרפיות תכונות 500

תשל"ג המקומיות ברשויות הביניים
העברי החינוך של יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים 539

תשל"ו המקומיות ברשויות
העברי החינוך של יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים 5 76

תשל"ו
תשל"ה המורים של הפדגוגית וההכשרה ההשכלה 578

תשל"ח המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני 594

תשל"ח ילדים וגני ספר בת 596

.1980 .2 מסי שם. תשל"ט".  האקדמיים במוסדות ראשון תואר ללימוד "מועמדים ראה 7

.1979 .12 מסי שם. תשל"ט". האקדמיים המוסדות מן תארים "מקבל ךאד, k
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educational level השכלה

לימוד ושנות אוכלוסייה קבוצת לטי ומעלה, 4ו בני כ"ב/ו. לוח
TABLEXXII/1.PERSONS AGED 14 AND OVER, BY POPULATION GROUP AND

YEARS OF SCHOOLING

Pecrentages

Years of schooling 1979 1975 1970 1965
מפקד
Census
1961

לימוד שנות

1 4

58

912

1315

+16

Jews

12.611.29.37.66.7

7.57.86.34.34.1

35.433.931.725.522.1

34.636.839.744.947.0

8.110.711.9
9.910.3

4.97.08.2

14

58

912

13  5

+16

NonJews ם י ד ו ה י  א ל

049.543.636.122.919.80

1 413.914.613.712.910.714

5  827.532.735.138.034.658

9127.68.213.021.728.1912

1315(1.73.15.21315
0.9

16+10.41.41.616+
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בבית לימוד שנות אוכלוסייה, קבועת לפי ומעלה, 14 כ"ב/2.בני לוח
עלייה ותקופת לידה יבשת גיל, מין, ספר,

TABLEXXII/2.PERSONS AGED 14 AND OVER, BY POPULATION GROUP, YEARS OF
SCHOOLING, SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

1979

לימוד שנות
Years of schooling

לידה יבשת גיל. מין,
עלייה ותקופת

הכל סך
Total

Sex, age, continentof birth

01^t58912131516+
and peirod of immigration

(אלפים) הכל סך
יהוו
!,266.2

0 י
91.0 494.1050.7;י149.4

s

265.8 1

Jew
185.0Total (thousands)

דו agereeוזיםא nPe
הבל סך
וכריס

100.04.1 6.722.147.011.98.2Total
100.03.9 3.822.548.810.610.4Males

100.04.2נקבות 9.521.845.213.16.2Females
Age

ל י ג
14 17100.0(0.3) (0.4)11.587.20.61417
18  24100.00.5 0.811.166.617.93.11824
25  34100.00.8 0.917.747.417.915.325 34

3544100.04.0 6.323.938.814.013.03544

45  34100.06.8 12.230.433.78.58.445  54

55  64100.07.5 13.033.832.27.75.755  64

65 +100.011:6 18.631.926.36.15.565+

לידה עלייהיבשת ותקופת
הכל ישראלסך ילידי

ישראל יליד האב
100.0
100.0

0.7 0.7
0.9 0.8

125
11.3

62.5
64.6

14.8
14.1

n d
i 0 n
8.8
8.3

Continent o f birth a

period of i m m i g r a t
Israel borntotal
Father born in Israel

אסיהאפריקה
אירופהאמריקה

הכל סך אסיהאפריקה ילידי
1954 עד עלו

100.0
100.0
100.0
100.0

1.0 0.8
0.3 0.6
6.1 20.0
7.5 23.3

19.6
5.0
30.5
34.0

68.7
54.4
35.0
28.0

8.0
22.6
5.9
5.0

1.9
17.1
2.5
2.2

AsiaAfrica
EuropeAmeirca

Born in AsiaAfrica  total
Immigrated up to 1954

1955 1964100.04.5 17.527.841.76.52.019551964
1965 1968100.05.4 14.324.844.87.9(2.8)19651968

1969 מאו
הכל סך אירופהאמריקה ילידי

1954 עד עלו

100.0
100.0
100.0

4.0 10.2
6.3 2.6
6.3 2.3

22.2
26.2
29.9

47.9
38.9
41.5

8.4
13.5
11.1

7.3
12.5
8.9

Since 1969
Born inEuropeAmeirca total
Immigrated up to 1954

1955 1964100.08.8 2.126.436.413.912.419551964
1965 1968100.05.6 (3.0)19.436.616.818.619651968
1969 1971100.03.4 (2.1)18.135.419.721.319691971
ואילך 1972100.05.2 3.918.834.817.819.5Since 1972

 א JewsN0יהודיםל n

(אלפים) הכל 329.933.3סך 61.5 187.3 107.616.04.9Total (thousands)

n Percentagesוזיםא
הכל סך
זכרים

100.010.7 19.834.628.15.21.6Total
100.012.4 8.636.933.56.12.5Males

100.09.0נקבות 31.332.422.64.2(0.5)Females

ל י Ageג
14 1700.03.5 1.836.058.3(04)1417
18  2400.05.0 3.836.5*0.712.02.018  24

25  3400.00.2 12.646.820.07.13.32534
35  4400.08.7 28.236.61.92.6(2.0)35 44
455400.0.1.5 44.026.0 ;6.8(1.0)(0.7)4554
55  6400.013.4 20.7 56.18.6(1.2)

55 64

65 +00.03.0 73.66.75.2(1.0)(0.5)65 +

לימוז שנות מספד בעלי כולל ידוע.ו .Jnclלא years of schooling not known.
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יבשת גיל, מין, אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה, 14 כ"ב/3.בני לוח
אחרון ספר בית וסוג לידה

TABLEXXII/3.PERSONS AGED 14 AND OVER, BY POPULATION GROUP, SEX, AGE,
CONTINENT OF BIRTH AND TYPE OF LAST SCHOOL ATTENDED

3ercentagesאחוזים

ספרסוג בובית שלמד schoolאחרון attendedType of last

תיכון
מוסדמקצועי

למדו מוסדעלתיכוןוחקלאיnronלא
הכל Didסך notישיבהבינייםיסודיVocaאקדמיתיכוןעיוני
TotalattendPrimaryInterYeshivationalSecondPoslAcade

schoolmediateorarysecondmic
agriculgeneralary
tural

םי י ד ו rJews

'1961100.012.541.43.29.824.02.76.41961'
'1972100.09.232.42.92.017.222.34.99.11972'

הכל סך 21979100.06.626.31.31.721.824.26.411.619792 total
100.03.626.91.33.426.920.34.0135Menגברים
100.09.425.81.30.116.927.98.79.9Womenנשים
Ageגיל

14 17100.00.29.49.71.238.340.70.30.11417
18  24100.00.412.00.81.839.229.08.08.71824
25  34100.00.719.20.31.927.320.110.819.82534
35  44100.06.228.70.41.318.120.38.716.43544
45  54100.012.137.40.40.910.822.64.711.04554
55  64100.012.841.10.51.78.523.23.38.85564
65 +100.018.242.50.82.64.821.22.37.565 +

Continent o f birth ה ד 1 בשת

0.413.02.41.932.828.28.612.6srael total
0.712.22.72.725.936.67.811.3Father born in: Israel
0.520.43.20.942.923.55.43.3AsiaAfrica
0.25.01.32.924.329.812.424.0EuropeAmerica
19.838.00.41.017.216.53.33.7Asia and Africa
2.431.70.81.912.826.36.517.5Europe and America

NonJew s

100.0 | הכל סך ישראל
100.0 ישראל יליד: האב
100.0

100.0

100.0

100.0

אסיהאפריקה
אירופהאמריקה

אסיהאפריקה
אירופהאמריקה

י ד ו ה י  לא

'1961100.049.242.1
 1.06.31.4961'

'1972100.033.645.2 5.32.210.51.41.8972'
הכל סך 21979100.020.242.1 9.52.719.62.13.81979; total

100.08.846.1גברים 10.14.223.01.76.0Men
100.031.538.0נשים 8.91.216.23.21.8Women

1 Source: Population and Housing censuses.
2 Source: Labour force survey.

והדיור. האוכלוסין מפקדי המקור: 1

אדם. כוח סקר המקור: 2

EDUCATION 580



national expenditure on educat.on לחינוך לאומית הוצאה

ושירותים הוצאה סוג לפי לחינוך, לאומית ב"ב/4.הוצאה לוח
עיקריים

TABLEXXII/4.NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION, BY TYPE OF
EXPENDITURE AND MAIN SERVICES

IL. million; budget years תקציב שנות לי מיליוני

השקעה
בנכסים
קבועים
Fixed
capital

formation

Thereof:

o 5 .=

p

.2g3 .

gf..'q g.
c , .2

?.£.§■
oaf§

u ~

מוסדות
החינוך של
היסודי
Primary
schools

ילדים גני
Kinder
gartens

הוצאה
שוטפת

הכל סך 
Current
expendi

ture

total

כולל סך
Grand total

ח מ שב םירים י פ ט pricesrentAו t cur

1962/63376306191157741701962/63

1963/644673582313195511091963/64

1964/6556943930159116641301964/65

1965/66777606392231561021711965/66

1966/67890724482711881311661966/67

1967/68902757552632081411451967/68

1968/691,032857602842391721751968/69

1969/701,217958643102592112591969/70

1970/711,4301.159733743052752711970/71

1971/721,9071.528954964093653791971/72

1972/732,3361.8561215615164574801972/73

1973/743,2352.5681658047226246671973/74

'1974/754,6923.6662721.1489708891.0261974/75'

'1974/754,9273.8192991.1369099591,1081974/75'

1975/766,4275.1564221.5341.2661,2311,2711975/76

1976/778,8257.4046172.2151,8681.6931.4211976/77

1977/78
*1978/79

13,840
23,000

11.970
20.200

1.0023.5333.0172.7991.870
2.800

1977/78
1978/79*

ח מ 71ב 1ירי 9 70/prices0/71A t 1 9 7

1971/721,6121.267793973403103451971/72

1972/731,7261.349874103793213771972/73

1973/741,8461.45597426420349391973/74

1974/751,9411.526105443428359415974/75

'1974/752,0241.576114441396382448974/75'

1975/762,0631.653122475406395410975/76

1976/77
1977/78
.1978/79

At 1975/7 6
/.057 1.214
9615 1 ,240
900

prices
1,362
1,441

1.549
1,604

1 975/76 וי
431 5.310
460 5.574

.5.500

ח מ ב
6,367
6,540
6,700

1976/77
1977/78
.1978/79

1 New series: see introduction. מבוא. ראה חדשה; סידרה 1
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הוצאה סוג מבצע, סקטור לפי לחינוך, לאומית כ"ב/5.הוצאה לוח
ושירות

TABLEXXII/5.NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION, BY OPERATING

SECTOR, TYPE OF EXPENDITURE AND OF SERVICE

il. million, at current pirces; budget years תקציב שנות שוטפים: כמהירים ל"י, מיליוני

1977/78

<
r

o
D
'tr
VL O

il
r vPI

E 2

11' S
oc a

r c
rz o

z

כולל 6,4278,8253,068סך 4,510 13,8405,294968GRAND TOTAL

הכל שוטפתסך 5.1567.4042.150הוצאה 4.18811.9704,664968Current expenditure total

הציבורי בסקטור 18326275מינהל 355 430General government administration
ילדים 422617462גני 219 1,002197124Kindergartens

היסודי החינוך של 1,5342,215728מוסדות 2,493 3,533312Primary schools
עיוניים תיבוניס ספר 588861478בתי 454 1,3554176Secondary schools
ימיים מקצועיים, ספר 6781,007327בתי 242 1,6621,07716Vocational, nautical and

agriculturalוחקלאיים schools
עלתיכונים חינוך 21533748מוסדות 285 607274

Postsecondary schools
הגבוה החינוך 1,0161,356מוסדות 4 2,1922,188

Institutions of higher education
תורניים ספר ובתי 103125ישיבות 5 20419S

Jewish religious schools and

rabbinic theological seminars
מבוגרים וחינוך עברית 355032לימוד 48 8C

Teaching Hebrew and adult

education
והשתלמות הכשרה אחרים, ספר 244342בתי 83 48404Other schools and training

שנקנו כתיבה וצורכי לימוד 138232ספרי _ 41418Textbooks and stationery bought
בית משקי "י byע households

הכל סך קבועים כנכסים 1.271630השקעה 918 322 1.870 1.421Fixedcapital formation total
ילדים ?174גני 21220 143 80 24'.Kindergartens

היסודי החינוך של 37012מוסדות 508 50 570 394'.Primary schools
עליסודיים חינוך 32970מוסדות 255 157 482 3771Postpirmary schools

ומוסדות עלתיכונים חינוך 398528מוסדות 12 35 575 4381.Postsecondary schools and
הגבוה higherהחינוך education institutions

1 Included in "nonprofit institutions". רווח" כוונת ללא ב"מוסדות כלול 1
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הוצאה סוג סקטור, לפי ומימונה, לחינוך לאומית הוצאה כ"ב/6. לוח
ושירות

TABLE XXII/6.NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION AND ITS FINANCING, BY
SECTOR, TYPE OF EXPENDITURE AND OF SERVICE

I L. million, at current prices; budget years

GRAND TOTAL
Current expenditure  total
General government administration
Kindergartens
Primary schools
Postprimary schools
Postsecondary schools and higher
education institutions

Text books and slationery bought
by households

Investments and capital transfers

GRAND TOTAL
Current expenditure  total
General government administration
Kindergartens
Primary schools
Postprimary schools
Postsecondary schools and higher
education institutions

Text books and stationery bought
by households

Investments and capital transfers

ואחר1 רווח כוונת ללא מוסדות
Nonprofit institutions

and other1

נטו העברות
לסקטורים
אחרים

Net transfers
to other
sectors

ביצוע
עצמי
Own
use

הכל סך
מימון

Total li
nancing

מקומיות רשויות
Local authorities

נטו העברות
לסקטורים
אחרים

Net transfers
to other
sectors

ביצוע
עצמי
Own
use

הכל סך
מימון

Total 11

nancing

תקציב שנות שוטפים: במחירים "י. ל מיליוני

ממשלה
Government

נטו העברות
לסקטורים
אחרים

Net transfers
to other
sectors

ביצוע
עצמי
Ow
use

הכל in
מימון

Total fi
nancing

2,248
2,102

26
 120
743

2 1,265

 146

4,000
i. 794

55
 189

1,276
'2,384

3,932
3,440

188
187

1,344
1.489

232

492

6,262
5.632

321
312

2.119
2,462

 418

206 630

1,684
1,338

214
67
601
224

232

346

2,262
1.838

376
123
843
78

418

424

950
810
27
 182
301
312

12נ

 140

1,463
 1.293

5
296
467
553

'28

170

1976/77
2,146 1,196
1.409 .599

30
110
174

57
292
475
556
29

757

244
41

597

1977/78
3,068 1,605
2.150 857

75
462
728
837
48

918

70
166
261
284
76

748

3,198
2.912

27
156
421

1.055
2I, 253

2*15

5,463
5,087

5
241
656

1,829
2,356

376

2,747
2.555
205
137

1.553
485
175

192

4,510
4.188
355
219

2,493
832
289

322

5,945
5.467
232
293

1,974
1,540
1.428

478

9,973
9.275
360
460

3,149
2,661
2,645'

698

כולל סך
הכל שוטפתסך הוצאה
הציבורי בסקטור מינהל

ילדים גני
היסודי החינוך של מוסדות
יסודיים על חינוך מוסדות

ומוסדות עלתיכוניס חינוך מוסדות
הגבוה החינוך

שנקנו כתיבה וצורכי לימוד ספרי
בית משקי ע"י
הון והעברות השקעות

כולל סך
הכל סך שוטפת הוצאה
הציבורי בסקטור מינהל

ילדים גני
היסודי החינוך של מוסדות
יסודיים על חינוך מוסדות

ומוסדות עלתיכונים חינוך מוסדות
הגבוה החינוך

שנקנו כתיבה וצורכי לימוד ספרי
בית משקי ע"י
הון והעברות השקעות

8

1 Including transfers from abroad.
2 Including grants to students to cover living expenses. לארץ. מחוץ העברות כולל 1

קיום. לצורכי לסטודנטים מלגות כולל 2



schools, teaching posts and pupils ותלמידים הוראה משרות ספר, בתי

החינוך במערכת ספר בתי כ"ב/7. לוח
TABLEXXII/7.SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

תש"םי
979/80

תשל"ט§
91978/79

תשל"ח
1977/78

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"ט
1948/49

1. GRAND TOTAL (2+6) (2,382) (2,346) (2,326) (2,320) 2,000 611

Hebreweduca t ion עבר1 חינוך
1,854 565(2,064)(1,982)(1,997)(2,005)2. TOTAL (3 through 5)
1.501 4671,5191,4661,4841,485}. Primary education2 total
1.149 4671.2351,2381,2541.272Primary schools
352284228230213Schools for handicapped

childrens
Postprimary education (4+5)

4. Intermediate schools
5. Secondary schools  total

Secondary one track
Secondary rnulti  track

Type of secondary
education
General
Continuation classes
Vocational
Agricultural

6.TOTAL (7 through 9)
7. Primary education total
Primary schools
Schools for handicapped chil
dren

Postprimary education (8+9)

8. Intermediate schools
9. Secondary schools  total

Secondary onetrack
Secondary multitrack

Type of secondary
education
General
Vocational
Agricultural


32219238248

353(544)(481)(476)(477)

454326330327
90155146150

Arab education
)377) (349) (344)
312 306 306
295 290 291
17 16 15


4394343

735(87)(96)71

_808755
_7916

'52 90

'32 13

2 2

518

16
11

98

39113219225220231
3395109626159
2660258317310310

3030282727

ערבי חינוך
(256) 146 46
219 139 45
207 138 45

12 1 

(2+6) כולל סך .1

(5 (נער הכל סך .2
הכל יסודי'0ך חינוך .3

יסודיים ספר בתי
מיוחדים ספר בתי

(4+5) עליסודי חינוך

ביניים חטיבת .4
תיכונים ספר בתי .5

הכל סך 
חדנתיביים תיכונים
רבנתיביים תיכונים

לימוד סוג
תיכון

עיוני
המשך כיתות

מקצועי
חקלאי

>9 עד 71 הכל סך .6
הכל סך יסודי חינוך .7

יסודיים ספר בתי
מיוחדים ספר בתי

(8+9) עליסודי חינוך

ביניים חטיבת .8
 תיכונים ספר בתי .9

הכל סך
חדנתיביים תיכונים
רבנתיביים תיכונים

לימוד סוג
תיכון

עיוני
מקצועי
חקלאי

1 As of 1979/80, counting of institutions and pupils in ihem
have been altered; see explanations in introduction.

והתלמידים המוסדות בספירת שינויים חלו בתשיים. החל 1

במבוא. הסברים ראה  שבהם
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החינוך במערכת ספר בבתי הוראה משרות כ"ב/8. לוח
TABLEXXII/8.TEACHING POSTS IN SCHOOLS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

"ט ש תש"ם*תשל"ט§תשל"חתש"לחש"ךת
1948/491959/601969/701977/78§1978/79*1979/80

נ י עח ר cי a 1i0 n wedברי uH ebrt
הכל סך יסודי 4,15316,88633,322חינוך 24,72634,63735,911PRIMARY EDUCATION

TOTAL
נשים 2.32810.31527.010מזה: 1 7.96928,77929,800Thereof: women

יסודיים ספר 4.15315.32830,774בתי 22,67332.02733.233Primary schools
מיוחדים ספר 1.5582,548כתי 2,0532.6102,678Schools for handicapped

children

עליסודי Postחינוך primary
education

ביניים 8,205חטיבת 9038,8899,561INTERMEDIATE
הכל סך SCHOOLS TOTAL

נשים 4,962מזה; 5725,9016.300Thereof: women

 תיכונים ספר 4,74817,498(941)בתי 12,37118,30818,763SECONDARY

הכל SCHOOLSסך TOTAL
נשים 1.4469,346(288)מזה: 5,69110,21110,500Thereof: women

חדנתיביים 10.421תיכונים 9.39610,80810,942Secondary onetrack
רבנתיביים 7.077תיכונים 29757,5007,821Secondary multitrack

נ י עח ר tioי n educרבי aArab
הכל סך יסודי 1701,1955,151חינוך 2,5245,290'6,025PRIMARY EDUCATION

TOTAL
נשים 3772,124מזה: 7832,2122,530Thereof: women

יסודיים ספר 1701.1915.064בתי 2.4835,183'5.914Primary schools

מיוחדים ספר 487בתי 41107111Schools for handicapped
children

עליסודי Postחינוך primary
education

 ביניים 852חטיבות 581,0081,046INTERMEDIATE

הכל SCHOOLSTOTALסך
נשים 222מזה: 7280290Thereof. women

תיכונים ספר 611,322בתי 2861,388'1,291SECONDARY SCHOOLS
נשים מזה:


2193 33205195Thereof: women

1 Incl. teaching posts in kindergarten classes as well asin grades
IX in primary schools which had been included up to 1978/79 in
secondary schools.

בתי ליד ט בכיתות משרות וכן גן בכיתות משרות כולל 1

תיכוניים. ספר בבתי תשל"ט עד כלולים שהיו יסודיים. ספר
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חינוך במוסדות תלמידים כ"ב/9. לוח
TABLEXXII/9.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

trtpn.תשל"ט§תשל"התש"לתש"ךתש"ט
1948/491959/601969/701977/78§1978/79.1979/80

(2+11) כולל סך .1140,817580,202824,4321,135,8101,165,2931,201,8251. GRAND TOTAL (2+11)
החינוך 140,817569,250798,1321.090,2501.121,8131,157,545Educationalמערכת system
אחרים 10,95226,30045,56043,48044,180Otherמוסדות institutions

י עח ך ו ינ ר sב w educationHeb r

(10 עד 3) כולל סך .2129,688533,948713,895972,765995J2171,024,0582. GRAND TOTAL
(3 through 10)

 החינוך מערכת .3129,688522,996687,595927,365951,917979,9583. EDUCATIONAL
הכל SYSTEMסך TOTAL

(9 עד 4)(4 through 9)

ילדים גני .425,40675,699107,668234,800242,600246,6004. KINDERGARTENS
יסודי חינוך .591,133375,054394354412,556419,690435,5255. PRIMARY EDUCATION
הכל סך TOTAL

יסודיים ספר 91,133357,644375,534399.128406,977422,985Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 17,41018:82013,42812,71312.540Schoolsבתי for handi

capped children
(6+7) עליסודי POSTPRIMARYחינוך

EDUCATION (6+7)
ביניים חטיבות .67.90865.89370.59372.7906. Intermediate schools

הבל סך תיכונים ססר בתי 7(10.218)55.142129.436135.709137.371142.8847. Secondary schools
total

חדנתיביים 98,59186,56588,62490,557Secondaryתיכונים one track
רבנתיביים 30,84549,14448,74752,327Secondaryתיכונים multi track

תיכון לימוד Typeסוג 0 f education
7,16832,89463,73157,19957,49961,062Generalעיוני

המשך 1.0487,0658,5086,2776,6926,312Continuationכיתות classes
2.00210,16749,55666,61367,72070,361Vocationalמקצועי
5,0167.6415,6205,4605,149Agriculturalחקלאי

עלתיכונים מוסדות .81,2965,80111,98324,34725,87325,8298. POSTSECONDARY
 ANDוגבוהים HIGHER

הכל INSTITUTIONSסך
TOTAL

ולגננות למורים מדרש 7133,0775.08311,45211,73211,829Teacherבתי training colleges
וגבוהים עלתיכונים 5832,7246,90012,89514.14114,100Otherמוסדות postsecondary

andאחרים' higher institutions'
אוניברסיטאות .91,63511,30036,24654,06055,79056,3309. UNIVERSITIES

אחרים מוסדות .10
10,95226,30045,40043,30044,00010. OTHER
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(המשך) חינוך במוסדות תלמידים כ"ב/9. לוח
TABLEXXII/9.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS (cont.)

תש"םו*
'1979/80

תשל"ט6
§1978/79

תשל''ח
1977/78

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"ט
1948/49

ערחינו יך 1ב o neduca tArab
כולל סך .1111,12946,254110,537163,045170,076177,767I. GRAND TOTAL
(18 עד 12)(12 through 18)

 החינוך מערכת .1211,12946,254110,537162,885169,896177,58712. EDUCATIONAL
הכל SYSTEMTOTALסך

ילדים גני .131,1247.27414,21117,40117,82817,36813. KINDERGARTENS

יסודי חינוך .149,99136,90385,449114,744117,589124,51814. PRIMARY EDUCATION
הכל סך TOTAL

יסודיים ספר 9,99136,82685,094114,075116,862123,634Primaryבתי schools
מיוחדים ספר בתי


77355669727884Schools for handi

capped children

(15+16) עליסודי POSTPRIMARYחינוך
EDUCATION (15+16)

ביניים חטיבות .152.45711.49913.98014.80115. Intermediate schools
תיכונים ספר בתי .16141.9568.05018.49719.781'20.27516. Secondary schools

הכל סך  total
חדנתיביים 141,95615,82016,753214.387Secondaryתיכונים onetrack
רבנתיביים תיכונים

2,6773,0285,888Secondary multitrack

תיכון לימוד Typeסוג 0f secondary
education

עיוני ;141,9336,19816,05317,184תיכון 17,042General
מקצועי

1,4621,6681,8502,460Vocational
23390776747773Agriculturalחקלאי

עלתיכוניס מוסדות .1712137074471862517. POSTSECONDARY
הכל סך INSTITUTIONS

TOTAL
ולגננות למורים מדרש בתי


121370603572485Teacher tarining colleges

אחרים עלתיכונים 141146140Otherמוסדות postsecondary
institutions

אחרים מוסדות .1816018018018. OTHER
INSTITUTIONS

1 For differences compared to Table XXH/25 see
introduction. 2 See note 1 to Table XXII/7.

מבוא. ראה כ"ב/25
פ"ב/7. ללוח 1 הערה ראה 2

587 והשכלה חינוך



RATES OF ATTENDANCE AT
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

חינוך במוסדות ביקור שיעורי

עברי) (חינוך ומוצאם הילדים גיל לפי ילדימ,1 בגני ילדים כ"ב/10. לוח
TABLEXXII/10.CHILDREN IN KINDERGARTENS', BY CHILDREN'S AGE AND

ORIGIN (Hebrew education)

1979/80תש"ם1976/77תשל"ז1972/73תשל'יג

הכל סך
Total

o.cio ■

הכל סך
Total

.r rz o£

sr rS
הכל סך
Total

כ* a 0 י

ממס יפרים ט ל ח uו t e numbers Absם o 1

2 34,40012,20039,20012,900Ageגיל 2

9,5004,70011,6005,300inיוםבמעונותמזה: day nurseiresThereof:

3 47,40023,10057,10024,70065,50024,600Ageגיל 3

7,9004,30011,9005,700inיוםבמעונותמזה: day nurseriesThereof:

4 51,10027,80062,40029,90070,50029,000Ageגיל 4

25 51,90029,50066,50032,60071,20031,400Age52גיל

ל000,ו באוכלוסייהבקבוצהשיעורים ויהודיתלמתאימה

Rates per 1 ,000 in respective group of Jewish population

2 490389541447גיל
\

Age 2

135150160183inיוםבמעונותמזה: day nurseriesThereof:

3 811732856798866816Ageגיל 3

118138158189inיוםבמעונותמזה: day nurseriesThereof

4 912900960945953928Ageגיל 4

1 Incl. day nurseries (see introduction). 2 Aged 5 in
population. All the children attend publicmunicipal
kindergartens according to the law ofcompulsory education. The
rate of attendance at kindergartens of children aged 5 is,
according to the estimate, higher than 96$).

5 בני 2 מבוא). (ראה מעונותיום כולל 1

עירונייםציבוריים בגנים מבקרים הילדים כל באוכלוסייה.
בגנים 5 בני של הלמידה שיעור חובה. חינוך לחוק בהתאם

.969'( על האומדן לפי עולה
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עברי) (חינוך וגיל ספר בית סוג לפי ספר, בבתי תלמידים כ"ב/ו1. לוח
TABLEXXII/11.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

Age

16 14
1417
הכל סך
Total

613

1969/70

1972/73

1976/77

1978/79'

1969/70

1972/73
1976/77

1978/79'

1969/70

1972/73

1976/77

1978/79'

ז TOTAL,כ7סך
984668910742603438

989692920766611483

969748940829681553

969785945852730609

iיסודיחינוך o neduca tPrimary
96275219562210

9195115035167

878339223117

87025761653

דחינוך ו ס י  ל stioע n duemarי y ePostpr i

Intermediateבינייםחטיבות schools
19391

6854188273

9097353453

98116402492_

תש"ל
תשל"ג
תשל''ז
תשל"ט1

תש"ל
תשל"ג
תשל"ז
תשל"ט1

תש"ל
תשל"ג
תשל"ז
תשל"ט1

ספר schoolsSecondaryתיכוניםבחי

25906816855814281969/70תש"ל

25885817045934761972/73תשל"ג

6184957616675461976/77ותשל"ז

הכל סך  תשל"ט
<

6444677877236061978/79 TOTAL

לימוד Typeסוג of education
306223354345306General2ועיוני2

וחקלאי 338245433378300Vocationalמקצועי and
agricultural

1 Estimate: see introduction.
2 Incl. secondary and continuation classes.

מבוא. ראה אומדן: 1

המשך. וכתות עיוני תיכון כולל 2
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מוצא גיל, מין, לפי ספר, בבתי 17 עד 14 בני תלמידים  כ"ב/2ו. לוח
עברי) (חינוך ספר בית וסוג

TABLE XXII/12.PUPILS AGED 1417 IN SCHOOLS, BY SEX, ORIGIN AND TYPE OF
SCHOOL (Hebrew education)

Rates per 1,000 in the respective groupof the Jewish population היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1.000 שיעורים

Origin1 מוצא1

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

בנות
Girls

בנים
Boys

הכל סך
Total

1969/70
1972/73
1976/77
1978/792

1969/70
1972/73
1976/77
1978/792

1969/70
1972/73
1976/77
1978/792

הכל TOTALסך
668631707549815תש"ל

692640747592808תשל"ג

748681817679816תשל"ז
785712863733828תשל"ט2

י וח ס י ך ו ti0נ n rדי yeduc aPrim a

75866510740תש''ל
5160416226תשל"ג
3338274219תשל"ז

2527233316תשל"ט2

ודחינוך ליס cationע marי y eduPostp r

בינייםתט Intermediateיבות schools

332תש"ל

5451565650תשל"ג

97911049991תשל"ז

116108125121112תשל"ט2

תי ספר schoolsSecondaryבוניםבתי
5905436404427751969/70תש"ל
5885306494757321972/73תשל"ג
6185526865387061976/77תשל"ז

הכל סך 6445777155797001978/79תשל"ט TOTAL

לימוד Typeסוג o f education
'306224393199431Generalעיוני3

וחקלאי 338353322380269Vocationalמקצועי and agricultural

Ageגיל
1446743050642948414

1578770687471482715

1672364280964778916

1760653468151970117

1 Israel born were classified according to father'scontinent'Of birth.
2 Estimate; see introduction.
3 See note 1 to Table XXII/li.

האב. לידת יבשת לפי מוינו ישראל ילידי 1

מבוא. ראה אומדן; 2

כ"ב/11. ללוח 1 הערה ראה 3
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ודת מין לפי ספר, בבתי 17 עד 6 בגילים תלמידים כ"ב/3ו. לוח
ערבי)1 (חינוך

TABLE XXII/13.PUPILS AGED 617, BY SEX AND RELIGION
)Arab education)1

Rates per 1,000 in erspective group of nonJewish population הלאהיהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל000.ו שיעורים

Religionדת

דרוזים
הכל ואחריםנוצריםמוסלמיםבנותבניםסך
TotalBoysGirlsMoslemsChristiansDruze

and others

Aged 613 בני
871932846תש"ל 8069738821969/70
907960894תשל"ג 8519709201972/73

925953915תשל"ז 8969799431976/77

Aged 1417 בני
294380234תש"ל 2005502091969/70

356439316תשל"ג 2665802791972/73

449526415תשל"ז 365(703)3241976/77

1 Includes pirvate schools, but not educational institutions in במזרח חינוך מוסדות לא אך פרטיים ספר בתי בולל ו
East Jerusalem. ' mWi.".ירושלים

לפי ,220 29 בגילים באוניברסיטאות1 למידה שיעורי כ"ב/4ו. לוח
(יהודים) לידה ויבשת מין

TABLEXXII/14.RATES OF ENROLLMENT IN UNIVERSITIES1 AMONG THE 2029
AGE GROUP2, BY SEX AND CONTINENT OF BIRTH (Jews)

Rates per 10,000 aged 2029 in the Jewish population היהודית באוכלוסייה 20  29 בני ל10.000 שיעורים

תשל"התשל"גתש"לתשכ"ה
1964/651969/701972/731974/75

הכל 379635708716TOTALסך

542702787797Menגברים
282565625633Womenנשים

ל י Ageג
20  245648148628982024
25  292543525145112529

לידה Continentיבשת o f birth
הכל סך 813989984951Israelישראל  total

ישראל יליד: 524746857997Fatherהאב born in: Israel
158246276299AsiaAfricaאסיהאפריקה

1.0741.2621,3801,405EuropeAmeircaאירופהאמריקה
אסיהאפריקה

אירופהאמריקה
79
535

161
976

203
932

211
842

AsiaAfrica
EuropeAmeirca

1 See note ' to Table XXII/27. 2 Most of the students
belong to this agegroup (about 769'0 in 1974/75).
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CLASSES AND PUPILS IN SCHOOLS
OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

החינוך במערכת ספר בבתי ותלמידים כיתות

בכיתה תלמידים מספר לפי כיתות,  כ"ב/5ו. לוח
TABLEXXII/15.CLASSES, BY NUMBER OF PUPILS IN CLASS

בכיתה התלמידים Numberמספר of pupils in class
הכל סך
Total

1910141519202425293034353940+

28,8642,667תשל"ח 3,005 1,7383,9084,6426,1365,2941,4741977/78
 תשל"ט .129.4102,669 2.950 1,7663,9294,6456,2815,4641,7061.1978/79 GRAND

(2+8) כולל TOTALסך (2+8)

nעברי ך ו נ cationedי uebre wH

הכל סך .224,5332,467 2,804 1,7173,3933.8554,9344,2271,1362. TOTAL
(7 עד 3)(3 through 7)

 יסודי חינוך .316,3741,431 1,844 1,2612,1672,6623,4892,8057153. PRIMARY
(4+5) הכל EDUCATIONסך

TOTAL (4+5)
יסודיים ספר בתי .415.1671.327 1.325 70.52.1482.6593.4872,8047124. Primary schools

הכל סך  total
כיתות 77774מזה: 372 31110712Thereof: advancement

classesמקדמות
מיוחדים ספר בתי .51.207104 519 5.561932135. Schools for handi

capped children

עליסודי POSTPRIMARYחינוך
(6 +7)EDUCATION (6+7)

ביניים חטיבות .62.548215 262 873183345526331476. Intermediate schools
תיכונים ספר בתי .75.611821 698 3699088598937892747. Secondary schools

הכל סך  total

לימוד Typeסוג 0f
secondaryתיכון

education
.עיוני 1.955136 97 47237327460493158General

המשך 30256כיתות 40 793643093Continuation classes
3.126598מקצועי 537 302534417358270110Vocational
22831חקלאי 24 13445145173Agricultural

nערבי ך ו נ iי 0 nduc ara b eA

הכל סך .84,877202 146 495367901,3471,2375708. TOTAL
(11 עד 9)(9 through 11)

יסודי חינוך .93,816152 129 494266261,0569484309. PRIMARY
EDUCATION

עליסודי POSTPRIMARYחינוך
(10+1 1)EDUCATION (10+11)

ביניים חטיבות .1043883 471311214710. Intermediate schools
תיכונים ספר בתי .1162342 14 631601689311. Secondary schools
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בין הבנים ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע כ"ב/16. לוח
הספר בית תלמידי

TABLE XXII/16.AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER SCHOOL AND PER CLASS
AND PERCENTAGE OF BOYS AMONG PUPILS IN SCHOOL

Average no.of pupils תלמידים ביןממוצע הבנים אחוז
הספר דין/ תלמידי

nnboysלכיספרלבית ofPercent
Per schoolPer classר schoolpupils i

תשל"טתש"ךD"u'nתש"ךD"unתש"ך
1959/601979/801959/601979/801959/60978/79

כולל 216.5339.330.626.652.550.5GRANDסך TOTAL

הכל סך עברי 230.4324.831.125.751.649.7HEBREWEDUCATIONTOTALחינוך
הכל סך יסודי 249.9293.329.925.551.350.7PRIMARYEDUCATIONTOTALחינוך

יסודיים ספד 311.3332.532.626.751.050.3Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 88.058.916.110.360.063.5Schoolsבתי for handicapped children

עליסודי POSTPRIMARYחינוך EDUCATION
ביניים 293.550.2Intermediateחטיבות schools

הגל סך תיכונים ספר 147.5299.529.025.251.246.2Secondaryבתי schools total
חדנתיבייס 276.926.349.8Secondaryתיכונים one track
רבנתיביים 348.823.439.7Secondaryתיכונים multi  track תיכון לימוד Typeסוג of secondary

education
291.1264.340.330.140.336.2Generalעיוני

המשך 74.4107.022.723.044.445.6Continuationכיתות classes
169.5227.027.022.275.954.5Vocationalמקצועי
167.2190.729.325.266.650.3Agriculturalחקלאי הכל סך ערבי 218.5503.429.431.164.053.5ARABEDUCATIONTOTAחינוך L

יסודיים ספר בתי :223.1410.429.231.163.253.4Thereofמזה: primary schools

עברי) (חינוך פיקוח1 לפי הספר, בתי תלמידי כ"ב/17. לוח
TABLE XXH/17.PUPILS IN SCHOOLS, BY SUPERVISION1

)Hebrew education)
Percentagesחוזים

Supervisionפיקוח

הכל דתיסך ממלכתי
TotalממלכתיState'עצמאי

StatereligiousIndependent'

תשי"ד יסודיים ספר 100.068.524.57.0Primaryחי schools 1953/54 100.066.926.56.61959/60תש"ך 100.065.627.86.61969/70תש"ל
*100.074.220.15.71979/80תש"ם* עליסודי Postpirmaryינוך education תש"ל הביניים 100.062.537.5Intermediateטינות schools 1969/70
*100.075.423.21.41979/80תש"ם* תש"ל תיכונים2 ספר 100.074.421.93.7Secondaryתי schools* 1969/70
100.073.622.53.91978/79תשל"ט

I Of Agudat Isarel, mainly. 2 General schools, religious
schools supervisedby theDepartmentofReligious Educationand
other religious schools.
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דרגת לפי ועליסודיים, יסודיים סניר בבתי תלמידים כ"ב/8ו. לוח
כיתה

TABLEXXIV18.PUPILS IN PRIMARY AND POSTPRIMARY SCHOOLS, BY GRADE

"ךתש"ט D"B'nתשל"ט§תשל"חתש"לתש
כיתה 1978/791979/80§1948/491959/601969/701977/78דרגת

כולל 108,131603,716סך 461,491755,913810,793 779,004GRAND TOTAL

י עבריח ך ו cationHebrewנ e d u

הכל 101.351531.698סך 429.586611.460651,199 627,654Total

15.12548,803אי 48,42765,04665,888 64,044I

12,12448,217ני 50,72461,40564,570 64,899II
12,66547,624גי 51,06758,09465,464 61,633III
11,88250,422ד' 47,38955,80862,565 58,447IV
11,79351,248הי 44,89752,85359,269 56,312V

10,44750,541וי 45,38853,24957,082 53,140VI
הכל סך 9.76251,750ד 45,35054,42754,366 54,811VII total

ביניים בחטיבות 5,629מזה: 23,98925,033 24,672Thereof: intermedi
ate schools

הכל סך 7,33549,570חי 38,43152,72354,543 54,126VIII total
ביניים בחטיבות 2,279מזה: 22,31625,023 24,427Thereof: intermedi

ate schools
בלי יסודיות 4,087כיתות 3,3812,3321,834 1,377Primary classes of

ברורה unspecifiedדרגה grade
הכל סך 4,46143,926טי 21,84148,00850,931 49,592IX total
ביניים בחטיבות 19,50822,734מזה: 21,494Thereof: intermedi

ate schools
.,2,93635,402 15,26341,89744,564 42,882X

"א 1,89628,902י 10,70734,23036,955 35,143XI
"כ 92520,503י 6,58129,93131,707 29,750XII
"ג 435י 1,0611,107 1,146XIII
268י"ד 396354 352XIV

י nערבי ך ו iנ o nArabeduc a

הכל 6.78072,018סך 31.905144,453159.594 151,350Total

2,01211,328אי 6,21918,49618,942 18,798I

1,34610,927ב' 5,40317,44818,444 18,049II
1,1799,639גי 5,08116,46017,905 17,431III
9598,972די 3,92115,03617,633 16,272IV
6088,314הי 2,86014,71016,651 14,755V
3757,036וי 2,80214,48615,065 14,467VI

הכל סך 2315,981זי 2,67913,53014,257 14,049VII Total
ביניים בחטיבות 466_מזה: 4,3775,381 5,214Thereof: intermedi

ate schools
הכל סך 564,679חי 1,88811,58313,565 12,544VIII total
ביניים בחטיבות 321מזה: 3,8885,151 4,860hereof: intermedi

ate schools
בלי יסודיות 50כיתות 231,22649 1,298rimary classes of

ברורה unspeciifedדרגה grade
הכל סך 142,491טי 4958,98711 ,066 9,804IX total
ביניים בחטיבות 3,2344,269מזה: 3,906hereof: intermedi

ate schools
,,1,224 2095,3047,331 6,411X

"א 842י 1863,7884,859 4,113XI
"ב 535י 1393,3993,827 3,359XII
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סוג הכיתה, דרגת לפי ספר, ובבתי ילדים בגני תלמידים  כ"ב/9ו. לוח
עברי) (חינוך ומוצא1 הספר בית

TABLEXXII/19.PUPILS IN KINDERGARTENS AND SCHOOLS, BY GRADE, TYPE OF

SCHOOL AND ORIGIN1 (Hebrew education)
Percentages אחוזים

Grade and type of school
אירופה
אמריקה
Europe
America

AsiaAfrica
ישראלי
Israel'

הכל סך
Total ספר בית וסוג כיתה דרגת

Kindergartens
1972/73 Aged 34

Aged 5
1977/78 Aged34 total

Public kindergartens
Private kindergatrens

Aged 5
1979/80 Aged 3^t total

Aged 5

§22.8
21.8
23.6
20.9
30.6
23.9
22.7
23.6

1969/70
1972/73
1976/77total2

Grade 1

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

1972/73
1976/77 total

Grade VII
VII
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

§51.8
56.8
43.9
49.5
29.4
48.6
39.4
44.3

61.2
59.8
55.7
52.6
54.3
54.6
56.3
56.9
57.4
57.7
59.0

Post primary education
Intermediate schools

30.7 58.6
27.9 57.4
27.2 56.9
28.3 57.2
28.2 58.2

לד נ ג
§25.4
21.4
32.5
29.6
40.0
27.5
37.9
32.1

11.9
15.7
20.3
23.9
22.2
21.5
19.9
19.2
18.0
17.1
15.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

יסודי
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

34תשל"ג בני
5 בני

הכל סך 34 בני תשלייח
ציבוריים בגנים
פרטיים בגנים

5 בני
34 בני תש"ם

5 בני

י ת ב

עליסודי חינוך
ביניים חטיבות

10.9 100.0
14.6 100.0
15.8 100.0
14.4 100.0
13.5 100.0

תש"ל
תשל"ג

הכל2 סך  תשל"ז
אי כיתה דרגת
בי
גי
די
הי
וי
וי
חי

תשל"ג
הכל סך תשל"ז

ד כיתה דרגת
חי
טי

י ת sב תיכוניס DolsSecondaryר s c h o
100.010.242.647.21969/70תשל
100.012.046.441.61972/73תשל"ג
100.015.450.634.01976/77תשל"ז
100.016.351.332.41977/78תשל"ח

הכל 100.017.551.531.01978/79totalתשל"טסך
לימוד tudסוג yType of s

100.022.038.739.3Generalעיוני
המשך 100.035.920.543.6classesContinuationכיתות

100.012.364.323.4Vocationalמקצועי
100.016.864.718.5Agriculturalחקלאי

ט' כיתה 100.019.253.527.3Gradeדרגת IX
100.017.853.229.0X

א 100.0I7.I51.331.6XIי
100.016.848.334.9XIIי''ב
100.011.341.846.9XIIIי"ג
100.011.447.241.4XIVי"ד

/I See note 'toTable XXII12.
of unspecined grade.

2 Incl. pupils in classes תלמידים כולל 2 כ"ב/12. ללוח י הערה ראה
ברורה. דרגה ללא בכיתות
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טעוני תלמידים אחוז לפי יסודיים, ספר בבתי תלמידים כ"ב/20. לוח
עברי) (חינוך שונות תכונות ולפי הספר בבית טיפוח1

TABLEXXII/20.PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS, BY PERCENTAGE OF SOCIALLY

DEPRIVED1 PUPILS IN SCHOOL AND BY VARIOUS CHARACTERISTICS

)Hebrew education)

1978/79 תשל"ט
n ?
D V
a .0

a r £'7Qii
הספר בבית טיפוח טעוני תלמידים אחוז

Percent socially deprived pupils in school

I 1
הכל סך
Total0303150517071  100

הכל 406,977100.047.516.915.020.6Totalסך

יישוב Typeצורת of locality
הכל סך עירוניים 366,575100.046.917.515.819.8Urbanיישובים localities  total

272,078100.058.917.410.812.9Veteranותיקים

94.497100.012.417.630.339.7Newחדשים

הכל 0ך כפריים 40,402100.053.111.97.028.0Ruralיישובים localities  total

18,503100.078.19.62.89.5Veteranותיקים

21.899100.031.413.910.744.0Newחדשים

Districtמחוז
42,655100.058.615.37.318.8Jerusalemירושלים
41,843100.028.014.415.242.4Northernהצפון
49,016100.050.421.915.012.7Haifaחיפה

96,238100.045.218.915.320.6Centralהמרכז
אביב 115,228100.066.113.11159.3Telתל Aviv

61,997100.019.219.926.234.7Southernהדרום

Supervisionפיקוח
299,631100.055.918.416.09.7Stateממלכתי

84,0661O0.017.813.613.455.2Statereligiousממלכתידתי
23.280100.046.08.15.940.0Independentעצמאי

1 By definition of the Ministry of Education and Culture. והתרבות. החינוך משרד הגדרת לפי 1
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ערבי) (חינוך דת לפי תלמידים, כ"ב/ו2. לוח
TABLEXXII/21.PUPILS, BY RELIGION (Arab education)

1978/79 תשל"ט;
רשמיים בלתי מוסדות

nstitutionsNonofficial i

בפיקוחמוסדות מיה:
הכל החינוךרשמייםסך משרד
TotalOfficialוהתרבות

institutionsהכל :Thereofסך
Totalsupervised

by Ministry
of Education
and Culture

הכל 169,178153,79315,38512,774TOTALסך

ת Religionד
135,761128,7906,9714,360Moslemsמוסלמים

19,78511,4658.3208,320Christiansנוצרים
13,40113,3376464Druzeדרוזים
2312013030Othersאחרים

חינוך ג Levelר of education
ילדים 1גני 7,82815,8192,7742,009Kindergartens

יסודי 117,589108,5389.0517,205Primaryחינוך education
עליסודי Postחינוך primary education

ביניים 13,98013.215Intermediateחטיבות schools
תיכונים ספר 19,78116.2213.5603,560Secondaryבתי schools

בגרות1 בבחינות שעמדו תלמידים  כ"ב/22, לוח
TABLE XXII/22.  GRADUATES OF MATRICULATION EXAMINATIONS1

עברי Hebrewחינוך education

הכל ניםסך נח ניטנ ערבינבח prn
Totalהכל Arabחיצונייםפנימייםסך

TotalInternalExternaleducation
graduatesgraduates

8028028021948/49תש"ט
942942865771950/51תשי"א
2,9812,9042.540364771956/57תשי"ז
3,5583,4643.238226941960/61חשכ"א
8,5398.3927.6467461471964/65תשכ"ה
11.04310,8319.0581.7732121969/70תש"ל
12,81012,03010.1001,9307801974/75תשל''ה
13,13012,05010.2001.8501.0801976/77תשל"ו
13,50012,30010.6501.6501.2001977/78תשל"ח

*13,50012,30010.6501.6501.2001978/79תשל"ט*

I Excl. graduates in technological trend (about 2.500 3.000 in
1978/79).

(כץ הטכנולוגי בנתיב כגרות לתעודת זכאים כולל לא
בתשל"ט). ל000,נ 2.
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teaching staff inschoolsof the educational system החינוך במערכת ספר בבתי הוראה כוחות
עבודה ויחידות הוראה משרות מורים,  כ"ב/23. לוח

TABLE XXII/23.  TEACHERS, TEACHING POSTS AND WORKUNITS

מורים'
Teachers'

הוראה' משרות
Teaching posts1

יחידות
units1

עבודה1
Work

תש"ל
1969/70

*2D">pn
.1979/8O2

חש''ל
1969/70

תש"ם*
*1979/80

תש"ל
1969/70

*tripn
.1979/80

י עבח ך ו ינ wר educationHeb re

כולל 28,01742,969RAND(54,450)(32,850סך TOTAL

יסודי חינוך
הכל סך 

31,850 §22,39524,72618,684 35,91123,053RIMARY EDUCATION
TOTAL

יסודיים ספר 20,14529,40022,67317,191בתי 33,23321,354Primary schools

מיוחדים ספר 1,8762,4502,0531,493§בתי 2,6781,699Schools for handicapped
children

עליסודי OSTPRIMARYחינוך
EDUCATION

ניניים 890903547חטיבות 9.5616,406termediale schools

 תיכונים ספר בתי
הגל סך

10.22116,25012.3718,287 18,76313,510econdary schools 
total

חדנתיביים 9,3966,204תיכונים 10,9428,014Secondary onetrack

רבנתיביים 2.9752,083תיכונים 7,8215,496Secondary multitrack

י ערח ך ו ינ educationArabב

הכל 2,4196,834TAL(7,900)(2,933)סך

יסודיים ספר בתי 2,4505.8002,4832,079מזה: 5,9144,633ereof: primary schools

Definition of "teacher" and "teaching post" and method of "יחידות וחישוב הודאה" "משרת "מורד," הגדרת ו

Iculationof "work units" see in introduction. 2 Estimate היחס על מבוסס האומדן 2 במבוא. ראה עבודה"
based on the ratio of teaching posts to teachers. למורים. הוראה משרות בין
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PUPILS IN POSTSECONDARY EDUCATION עלתיכון בחינוך תלמידים

שנת לימוד, מגמת לפי עלתיכון/ בחינוך תלמידים כ"ב/24. לוח
וגיל מין לימור,

TABLEXXII/24.PUPILS IN POSTSECONDARY EDUCATION1, BY COURSE, YEAR
OF STUDY, SEX AND AGE

לי Courseמודמגמת of study

לימוד, הכלשנת סך

n |j2n

eg*
oag

x ■G

11

1£
If

a Jo
;r* m vi

x
at,

Yearof study,
וגיל Totalמין

1111
nc *
£"o c

n
CO'

s* o

0 ס

H£ 2
.S

pc"o c

nSosS
mr
e .51

u

C'"1
p t

J>n
sex and age

"א 15,5175,4424,793,1771,364של 6008761,2651970/71
26,39911,2297,355,2192,353של"ה 6071,8351,8011974/75
"ז 26,74112,4426,510,5881,984של 5981,6311,9881976/77
"ח 26,46512,0556,250,8392,313של 5871,6541,7671977/78
28.00512,3047,251,8882,060של"ט 5731,6372,2921978/79

< nע ך ו ינ ר educationebreב wH
הכל 27,28711,7327,1332,060.של''טסך 573 1,8601.6372,2921978/79 TOTAL
לימוד ת Yearנ 0f study

12,7294,4754,1361,279אי 268 8646191,088I

8,5794.0042,407457ב 201 597491422II

4.5882,960384234ג' 104 399329178III
78729320690די 198IV
ידוע 604לא 604Not known

Sexיז
10.5961,2136,2581,510גברים 124 145573773Men
16,69110,519875550נשים 449 1,7151,0641,519Women
Ageיל

1824'18,026<9,5144,316464 511 1,3701,0058461824
25296,3642,0711,976914 51 1644037852529

ומעלה 302.750_841682 11 3262966130 and over
ידוע 147147לא

 
Not known

' nע ך ו ינ ב ucati0ר nra b e cA

718572118תשל"ט  281978/79

1 For differences between this table and Table XXII/9 see
introduction. 2 Incl. laboratory technicians, physio
therapists, occupational therapists, roentgen technicians, and
dentists' assistants. 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.

כולל: 2 מבוא. ראה כ"ב/9 לוח לעומת הבדלים לגבי
רנטגן. טכנאי בעיסוק. ריפוי פיסיותרפיה, מעבדה. די
אמנויות מוסיקה. כולל: נ שיניים. ברפואת עות
דרך מורי כולל: 4 והקולנוע. הבמה אמנות סטיות.
וכוי. נוער מדריכי וציבורית. סוציאלית עבודה נסיעות. כני
במגמות 123 מהם ,17 בגיל תלמידים 162 כולל 5

מורים. כשרת
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ולגננות למורים מדרש בתי  לוחג"ב/25.
TABLEXXII/25.TEACHER TRAINING COLLEGES

1979/80 0"8m

השינוי מדד
תש"ל=100

Change index
1969/70100

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

1978/79
תשל"ח
1977/78

תש"ל
1969/70

Institutions
Teaching posts
Work units

TUDENTSTOTAL

upervision
State
State  religious
Other religious

ear of study
I
n
hi
IV

ours e
Kindergarten teachers
Grades III teachers
Grades IHVI teachers
Special education teachers
Intermediate school teachers
Vocational teachers

Percent men
Median age
Percent origin AsiaAfrica2
Percent holders of matriculation
certiifcates or secondary
diploma

a(i0עבריחינוך nHebrewedu c

40
1,034
499

53
2,661
1,363

53
2,856
1,435

53
2,953
1,486

(132)
286
298

4,99411,45211,732'11,829237

2,992
1,224
778

7,522
2,816
1,114

7,665
2,864
1,221

7,827
2,837
1,165

262
232
150

2.313
2,151
530

4,540
4,342
2,509

61

4,475
4,004
2,960
293

4,382
4,026
3,052
369

189
187
576

731
197

1,862

750
1,454

1,218
1,391
2,589
696

2,182
3,135

1,034
1,505
2,648
594

2,461
3,261

780
1,580
2,734
690

2,361
3,447

107
802
147

314
237

13.9
19.5
32.3
48.1

10.6
21.1
39.3
55.1

10.3
21.4
39.3
55.9

X
X
X
X

מוסדות
הוראה משרות
עבודה יחידות

הכל סך תלמידים
פיקוח
ממלכתי

ממלכתידתי
אחר דתי

ד ו מ

לימוד

ת נ ש

מסלול
גננות

הרך לגיל מורים
ו ג לכיתות מורים
מיוחד לחינוך מורים

הביניים לחטיבת מורים
מקצועיים מורים

הגברים אחוז
החציוני הגיל

אסיהאפריקה2 ממוצא אחוז
בגרות תעודת בעלי אחוז
תיכונית גמר תעודת או

stitutions
aching posts
ork units

JDENTSTOTAL

ear of study
I
II
III

ercent men
ercent holders of matriculation
certificates or secondary
diploma

Arab education
(200)
(247)
(173)

131

90
108

ערבי חינוך
2

84
52

485

2
93
55

572

180 191
184 210
121 171

42.1
48.8

2
89
53

603

227
289
87

45.8
38.1

1

34
30

370

199
171

46.9

מוסדות
הוראה משרות
עבודה יחידות

הכל סך תלמידים
לימוד שנת

א
כ
ג

הגברים אחוז
בגרות תעודת בעלי אחוז
תיכונית גמר תעודת או

Incl. 237 pupils in classes for infant nurses. למטפלות
Incl. also Israel born whose fathers were born in these continents. אלה. ביבשות נולדו במסלול תלמידים 237 כולל 1

שאבותיהם הארץ ילידי כולל 2
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universities אוניברסיטאות

ומוסד תואר לפי באוניברסיטאות1, תלמידים, ב"ב/26. לוח
TABLEXXII/26.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY DEGREE AND INSTITUTION

תש"םתשל"טתשל"התש"לתש"ךתש"ט
1948/491959/601969/701974/751978/791979/80

כ ה Totalלסך

הכל 00^21,63529,27536,23952,08857סך 55,790TOTAL
ראשון \יתואר ,549'8.34828,05336.05140,250 39,010First degree

ראשונה שנה 1902,9259.85410.24613,510מזה: 12,840Thereof: first year
שני 5,1569.86710,050נ3תואר 9,370Second degree

שלישי 869271.3462,7192,930תואר 2,970Third degree
8191.2121,250תעודה 1,390Diploma

כתוכניות 8652,2393,020תלמידים 3,050Students in special
מיוהדות coursesלימוד

Hebrew University4 העברית4 האוניברסיטה

הכל 6,75212,96014,66513,78014,770TOTAL'957סך
ראשון J871=6,2779,2138,5598,0908,700Firstתואר degree

ראשונה שנה :2154423,2962,4053,1003,330Thereofמזה: ifrst year
שני j32,1193,0862,8203,130Secondתואר degree

שלישי 864757421,3561,3201,340Thirdתואר degree
514515350400Diplomaתעודה

בתוכניות 3721,1491,2001,200Studentsתלמידים in special
מיוחדות coursesלי0וד

TechnionIsrael Institute of Technology לישראל טכנולוגי מכון  הטכניון
הכל 6782,4116,1008,4718,3607,940TOTALסך

ראשון 6761,9714,0665,7775,8005,400Firstתואר degree
ראשונה שנד, :1904501,2411,4071,3501,400Thereofמזה. ifrst year

שני 23601,6452,2501,7601,740Secondתואר degree
שלישי 80334.420360350Thirdתואר degree

9090Diplomaתעודה
בתוכניות 5518350360Studentsתלמידים in special
מיוחדות coursesלימוד

אביב תל Avivאוניברסיטת UniversityTel
הכל 616סך 8,25013,00414,48015,130TOTAL

ראשון 616נתואר 6,8368,9439,77010^50First degree
ראשונה שנה 288מזה: 2,2192,7793,7503,810Thereof: first year

שני 9513,1202,9003,100Secondנתואר degree
שלישי 416680630Thirdתואר degree

171334400300Diplomaתעודה
בתוכניות 292191730750Studentsתלמידים in special
מיוחדות coursesלימוד
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(המשך) ומוסד תואר לפי באוניברסיטאות1, תלמידים, ב"ב/26. לוח
TABLEXXII/26.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY DEGREE AND INSTITUTION

)Com.)

O"VD
1979/80

תשל''ט
1978/79

תשל"ה
1974/75

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"ט
1948/49

TOTAL
First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma
Students in special
courses

TOTAL
First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma
Students in special

courses

TOTAL
First degree
Thereof: first year

Second degree
Third degree
Diploma
Students in special

courses

TOTAL
Second degree
Third degree
Students in special
courses

BarIlan University בראילן אוניברסיטת

24234,3567,2468,5008,670
'4233,9255,7706,6506,750
1761,2351,2601,8201,900
j2725439001,010
20131200210

5683150100
83719600600

Haifaה University

2,8394,8026,0506,190
2,7294,1195,2005,350

1,1831,3251,5201,670
394450480

10
65200300300
458910050

חיפה אוניברסיטת

Ben Gurion University of the Negev בנגב גוריון בן אוניברסיטת

1,3153,3084,0804,300
1,2842,8833,5003,700
6801,0701.3001,400

290350420
8070

137410060
18615050

Weizmann Institute of Science למדע ויצמן מכון

419592540500
169184190170
250396330320

122010

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

בתוכניות תלמידים
מיוחדות לימוד

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

בתוכניות תלמידים
מיוחדות לימוד

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

בתוכניות תלמידים
מיוחדות לימוד

הכל סך
שני תואר

שלישי תואר
בתוכניות תלמידים
מיוחדות לימוד

1 Incl. students from abroad. As of 1976/77 data are based on
institutions' files and complementary data (estimates) (see
introduction). 2 Students in special courses are included
among other students. 3 Students for second degree are
included among ifrst degree students. 4 Incl. Tel Aviv
barnch from 1959/60 till 1969/70.

מבוססים הנתונים בתשל"ז החל מחו"ל. תלמידים כולל 1

(ראה (אומדנים) השלמות בתוס9ת המוסדות קובצי על
כלולים מיוחדות לימוד בתכניות תלמידים 2 מבוא).
כלולים שני לתואר התלמידים נ התלמידים. יתר בץ
השלוחה כולל 4 ראשון. תואר לקראת התלמידים בין

תש"ל. עד מתש''ך אביב כתל

EDUCATION 602



לימוד ותחום תואר לפי באוניברסיטאות1, תלמידים  כ"ב/27. לוח
TABLEXXII/27.STUDENTS IN UNIVERSITIES', BY DEGREE AND FIELD OF STUDY

תשכ''ה
1964/65

תש"ל
1969/70

ה חשל"
1974/75

תשל"ט
1978/79

תש"ס
1979/80

ממוצע שנתי שינוי אחוז
Average annual
percent change

תש"םחשל"ה

1974/501979/80
1969/701975/76

וספרימ מ ים ט ל םח

mber st e n ubs 0 1 1A

17,17833,38349,84952,74054,480XXTOTALךהכל

םאחו י esent?ז aPer c

הכל 100.0100.0100.0100.0100.09.92.1TOTALך

נשיס :36.143.342.846.546.29.54.3Thereofזה: women

Degreeואו
ראשון 82.879.672.474.173.95.71.9Firstואד degree

ראשונה שנה :23.627.028.524.424.80.74.1Thereofמזה: first year

שני 10.514.319.717.718.418.33.3Secondואר degree

שלישי 4.83.85.45.65.420.41.6Thirdואר degree

1.92.32.52.62.310.01.0Diplomaעודה

לימודים Fieldחום of study

הרוח 30.832.430.630.230.38.21.3Humanitiesדעי

החברה י

הניהול ומדעי סקיס
ן18.2 26.0

23.2

3.3

23.6

4.8

23.3

5.7
10.4 |4.7

Social sciences

Business and admini
stration sciences

8.95.33.73.43.70.83.6Lawשפטים

3.83.94.65.65.815.37.5Medicineפואה

סטטיסטיקה תמטיקה,
המחשב 17.414.7ומדעי

5.85.25.7Mathematics, statistics
and computer sciences

פיסיקליים 4.73.53.511.01.0Physicalדעיס sciences

ביולוגיים 4.74.34.3Biologialרעים sciences

2.21.51.82.62.617.57.6Agricultuerקלאות

18.716.217.616.815.112.2.נדסה 1.7Engineering

1 Exci. students from abroad (up to 1974/75). and students in לימוד ובתוכניות תשל"ה) (עד מחו''ל תלמידים כולל לא
special courses. מיוחדות.
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ותואר לימוד תחום לפי באוניברסיטאות1, תלמידים,  כ"ב/28. לוח
TABLEXXII/28.STUDENTS IN UNIVERSITIES', BY FIELD OF STUDY AND DEGREE

*1979/80 הש"0;

ראשוןתואר
First degree

תוארתואר
הכל תעודהשלישישנימזה:סך

הכל 3וו101ק1םSecondThirdשנהסך
Totalראשונהdegreedegree

TotalThereof:
ifrst year

כולל 54,48040,25013,51010,0502,9301,250GRANDסך TOTAL

הכל סך הרוח 16.52912.3044,2442,3058121,108Humanitiesמדעי total
הכלליים הרוח 5,4774,2411,489799437Humanitiesמדעי

ולימודים ספרויות ,4,6963,7701,23760024977Languagesשפות, literature and
regionalרגיונליס studies

להוראה והכשרה 4,1452,45873170276909Educationחינוך and teacher
training

1,7701,56654615747Artsאמנות
מיוחדות לימודים 2295729473122Specialתכניות courses and

miscellaneousושונות
ב.צ.נ. הרוח 212212212Humanitiesמדעי n.s.

הבל החברהסך 15.71811.8924,1543,385299142ocialמדעי sciences total
החברה 12,62810,3863,6171,841261140Socialמדעי sciences

הניהול ומדעי 3,0901,5065371,544382Businessעסקים and administration
sciences

2,0521.83971515162משפטים


aw

הכל סך  iedicine_3,1541.9965611.07484רפואה total
2,2621,24832294767Medicineרפואה

רפואיים עזר 89274823912717מקצועות
Paramedical courses

 הטבע ומדעי 7.4284.7501.8301.3861.292iathematiesמתמטיקה and natural
הכל sciencesסך total

סטטיסטיקה ,3,1062,490985390226Mathematicsמתמטיקה, statistics
המחשב andומדעי computer sciences
פיסיקליים 1,948997335371580Physicalמדעיס sciences
ביולוגיים 2,3741,263510625486מדעים


Biological sciences

1.4421.14037721785חקלאות
Agriculture

ואדריכלות 8,1576,3291.6291.532296Engineeringהנדסה and architecture

1 Excl. students in special courses whichdo not lead to academic שאינן מיוחדות לימוד בתכניות תלמידים כולל לא
degree. אקדמי. לתואר מובילות
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קבוצת גיל, מין, לפי באוניברסיטאות, תלמידים  כ"ב/29. לוח
ותואר משפחתי מצב לידה, יבשת אוכלוסייה,

TABLEXXII/29.STUDENTS IN UNIVERSITIES, BY SEX, AGE, POPULATION GROUP,

CONTINENT OF BIRTH, MARITAL STATUS AND DEGREE

Percentages אחוזים

תשל"ה'
1974/75'

'1977/78תשל"ח1

הכלסר,
Total

תואר
ראשון
First
degree

תואר
שני

Second
degree

תואר
שלישי
Third
degree

כולל 100.0100.0100.0100.0סך 100.0GRAND TOTAL

57.154.853.372.9גברים 59.9Men

42.945.246.727.1נשים 40.1Women

Ageגיל
21 Up(1.2)22.821.227.8עד to 21

222436.033.639.5(1.7) 18.02224
25  2926.527.821.833.6 50.42529
30  346.48.75.139.8 14.73034
35 +8.38.65.824.8 15.735+

משפחתי Maritalמצב status
38.842.133.483.8נשואים 64.5Married

נשואים 61.257.966.616.2לא 35.5Unmaried

הגל סך 91.197.096.7100.0יהודים 97.5Jews total
לידה Continentיבשת o f birth

הכל סך 62.769.172.351.3ישראל 62.5Israel total

ישראל יליד: (4.3)7.310.411.6האב 7.8Father born: Israel
(2.5)7.110.411.9אסיהאפריקה 5.7AsiaAfrica

48.048.348.844.5אירופהאמריקה 49.0EuropeAmerica

8.86.66.37.4אסיהאפריקה 7.1AsiaAfrica

25.621.318.141.3אירופהאמריקה 27.9EuropeAmeirca

ודים NonJews(2.5)2.93.03.3לאיה

I Data for 1974/75 are based on a census of students and for
1977/78  on a sample. see introduction.

ונתוני סטודנטים מפקד על מבוססים תשל"ה נתוני .

מבוא. ראה מדגם. על  תשל"ח
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תיכונית השכלה תואר, לפי באוניברסיטאות, תלמידים,  כ"ב/30. לוח
האב1 ותכונות

TABLEXXII/30.STUDENTS IN UNIVERSITIES, BY DEGREE, SECONDARY
EDUCATION AND FATHER'S CHARACTERISTICS'

1977/78 תשל''ח;
Percentages אחוזים

ראשוןתואר
First degree

תוארתואר
הכל2 שלישישנימזה.סך

הכל SecondThirdשנהסך
Totalראשונהdegreedegree

Total3Thereof:
ifrst year

כולל 100.0100.0100.0100.01.00GRANDסך TOTAL
ישראלית בגרות תעודת 84.986.389.683.970.6Matriculatedבעלי inIsrael total

הכל סך 
התעודה קבלת Yearשנת of receiving

certificate
1965 9.95.319.442.5Upעד to 1965

1966 197020.513.7(6.8)47.427.219661970
1971  197546.656.853.616.71.01971  1975
1976  19777.810.423.119761977

מחו''ל בגרות תעודת 11.425.1Matriculated(5.0)9.07.2בעלי abroad

אחרת תעודה 6.16.55.44.74.3Otherבעלי certiifcate
תעודת מגמת :Thereofמזה: Matriculation

trendהבגרות
ופדגוגית 36.036.531.736.127.4Humanitiespedagogicהומנית

Social(2.7)6.76.98.95.9חברתית
פיסיקלית  27.425.825.132.738.3Mathematicsמתמטית  physics

14.814.512.914.919.0Biologicalביולוגית
וחקלאית Vocational(4.2)7.48.211.25.3מקצועית and agricultural

שבו אחרון ספר בית :Thereofמזה: Last school in which
האב fatherלמד studied

חדר או יסודי ספר 26.927.130.326.719.1Primaryבית school or Heder
10.17.5Yeshiva(4.7)6.35.4ישיבה

עיוני תיכון ספר 21.222.325.518.516.4Secondaryבית general
מקצועי תיכון ספר 11.312.011.99.110.7Secondaryבית vocational or

הקלאי agriculturalאו
או אחר עלתיכון ספר 5.85.46.48.0Otherבית postsecondary or

ולגננות למורים מדרש teacherבית training college
טכניון ,25.624.819.526.833.5Universityאוניברסיטה, Technion

עובד שאביהם התלמידים 70.974.380.463.247.5Percentאתת students whose father
works

הכל עובדסך 100.0100.0100.0100.0100.0Fatherהאב works total
יד Occupationמשלח

ואקדמיים מדעיים '16.715.322.125.0Scientificמקצועות and academic
workers

אחרים, חופשיים Other(6.7)8.59.26.0מקצועות professional. technical
ודומיהם andטכניים academic workers

13.614.111.917.2Administratorsמנהלים and managers
.17.816.621.318פקידים 1Clerical and related workers

וזבנים סוכנים מכירה, 12.812.911.311.3Salesעובדי workers
בתעשייה, מקצועיים 17.318.314.811.3Skilledעובדים workers in industry,

ובתחבורה בבנייה .miningבמחצבים, building and transport
אחרים מקצועיים andועובדים other skilled workers

13.313.612.610.4Otherאחר

1 From a sample survey. 2 Incl. academic diplomas. אקדמיות. תעודות כולל 2 מדגמי. סקר תוצאות 1
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ראשון לתואר ראשונה שנה ללימודי מועמדים1 כ"ב/ו3. לוח
עדיפות ותחום הרשמה תוצאות מין, לפי באוניברסיטאות,

TABLEXXII/31.CANDIDATES' FOR FIRST YEAR STUDIES OF FIRST DEGREE IN
UNIVERSITIES, BY SEX, RESULTS OF CANDIDACY AND PREFERRED FIELD OF

STUDY

שינויאחוז
£מוצעשנתי
annualAverage

percent change
*תשל"טתשל"ח§תשל"ותשל"א

תשל"טתשל"ו1977/781978/79§1970/711975/76
תשל"ותשל"א
1975/761978/79
1970/711975/76

Thousandsאלפים
21.532.837.535.310.42.5Enrollmentsהרשמות

(נפשות) '16.224.226.724.99.81.0CANDIDATESמועמדים' (persons)
הכל TOTALסך

9.014.114.313.011.42.6Menגברים
7.210.112.411.98.06.0Womenנשים
:Thereofמהכ:

מוסדות ל2 4.16.27.57.010.13.9Appliedפנו to 2 institutions
יותר orאו more

ולומדים 9.012.413.311.67.62.0Haveהחקבלו been accepted and
are studying

לומדים ואינם 1.74.05.35.08.68.0Haveהתקבלו been accepted and
are not studying

5.07.76.77.510.7נדחו 1.0Were rejected
עדיפות Fieldתחוס of preference

הרוח 4.57.97.67.015.73.9Humanitiesמדעי
החברה 3.97.08.06.916.00.6Socialמדעי sciences

6.2Law/.0.81.21.51.512משפטים
0.81.92.22.428.49.0Medicineופואה

ומתמטיקה הטבע 2.12.42.42.42.21.1Sciencesמדעי and mathematics
0.20.30.60.413.410.3Agricultureחקלאות

ואדריכלות 2.43.12.82.65.65.8Engineeringהנדסה and architecture
ידוע 1.50.41.61.7Notלא known

Percentagesאחוזים
(נפשות) 100.0100.0100.0100.0XXCANDIDATESמועמדים (Persons)
הכל סך TOTAL

55.558.453.752.3XXMenגברים
44.541.646.347.7XXWomenנשים
:Thereofמהס:

ויותר מוסדות ל2 25.725.928.228.1XXAppliedפנו to 2 institutions
and more

ולומדים 55.551.349.946.8XXHaveהתקבלו been accepted and
are studying

לומדים ואינם 10.316.720.020.1XXHaveהתקבלו been accepted and
are not studying

31.232.025.030.1XxWereנדחו rejected
עדיפות Fieldתחום of preference

הרוח 30.433.330.130.2XXHumanitiesמדעי
החברה 26.729.631.929.8XXSocialמדעי sciences

5.25.16.16.3XXLawמשפטים
5.37.88.810.3xXMedicineופואה

ומתמטיקה הטבע 14.69.99.710.5XXSciencesמדעי and mathematics
1.41.42.31.9XxAgricultureחקלאות

ואדריכלות 16.412.911.111.0XXEngineeringהנדסה and architecture

1 Up to 1977/78, senior students were includedwho intended to
change ifeld of studies. As of 1978/79, only freshmen were
included (3,292 students who changed field of studies are not
included).

מועמדות שביקשו ותיקים תלמידים נכללו תשל"ח עד 1

נכללו מתשל"ט החל לימודיהם. מקצוע להחליף מנת על
חוגים). מחליפי 3.292 נכללו (לא בלבד חדשים מועמדים
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ומוסד תואר לפי האוניברסיטאות, מן תארים מקבלי כ"ב/32. לוח
TABLEXXII/32.RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES, BY DEGREE AND

INSTITUTION

Degreeתשל"טוושל"חrתשל"ותש"לתשכ"התש"ךתש"ט 1948/491959/601964/651969/701974/751977/781978/79תואר

כולל 1931,2372,4915,5668,7999,7999,556GRANDסך TOTAL
ראשון, 1357791,7584,0646.6386,6586.602Firstתואר degree

שני 483376428071,2331.6821.767Secondתואר degree
שלישי 108191238273390401Thirdתואר degree

4576551,069786Diplomaתעודה

העברית' Hebrewהאוניברסיטה University1
הכל 587071,6622,6223,1242,9702.482TOTALסך

ראשון 3151,1131,8491,9991,6991,464Firstתואר degree
שני 48323477411681678620Secondתואר degree

שלישי 106972135145156156Thirdתואר degree
227299437242Diplomaתעודה

לישראלהטכניוןמכון ofטכנולוגי TechnologyTechnion Israel Institute
הכל נ1354645651,0321,372סך ,647,J487TOTAL

ראשון 1354044327911,1401,2331,067Firstתואר degree
שני 48115177165295327Secondתואר degree

שלישי 121854247058Thirdתואר degree
תעודה




10434935Diploma

!אוני תל Tel/כיכ.ברסיטת Aviv University
הכל 181261,2031,9952,4612,457TOTALסך

ראשון 121059351,6321,6191,618Firstתואר degree
שני 621141220505524Secondתואר degree

שלישי 4248884Thirdתואר degree
תעודה




123119249231Diploma

בר<אוני BarIlanוילןברסיטת University
הכל 481264238131,1241,284TOTALסך

ראשון 481083096498641,026Firstתואר degree
שני 184710099130Secondתואר degree

שלישי 91730Thirdתואר degree
תעודד,




675514498Diploma

חיפהאונ UniversityHaifaברסיטת
הכל 1878427161.046TOTALסך

ראשון 157723583870Firstתואר degree
שני 143463Secondתואר degree

תעודה



3010599113Diploma

בן בנגב2אוניברסיטת Benגוריון Gurion University of the Negev2

הכל 23537685792688TOTALסך
ראשון 23495495660557Firstתואר degree

שני 884154Secondתואר degree
שלישי 10Thirdתואר degree

תעודה



34349167Diploma

למדע2 ויצמז ofמכון Science2Weizman Institute
הכל 127611689112TOTALסך

שני 1131453049Secondתואר degree
שלישי תואר


145715963Third degree

'Including recipientsof degrees from the Tel Avivbranchsince
1962/63. 2 Recipients of degree up to 1963/64 were
included in the Hebrew University.

מתשכ"ג אביב בתל מהשלוחה תארים מקבלי כולל 1

נכללו תשכ"ד עד תארים מקבלי 2 ואילך.
העברית. באוניברסיטה
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ותחום תואר לפי האוניברסיטאות, מן תארים מקבלי  כ"ב/33. לוח
לימוד

TABLEXXII/33.RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES, BY DEGREE AND

FIELD OF STUDY

nns
שנתי

שינוי
ממוצע

Average

לימוד ותחום תשכ"ר,תואר
1964/65

תש"ל
1969/70

תשל"ה
1974/75

תשל"ח
1977/78

תשל"ט
1978/79

percent Cnangc
Degree and ifeldof study

תשל"ה
תש"ל
1974/75

תשל"ט
חשל"ה
1978/79

1969/701974/75

ו פ ס ממ י.ים ט ל ח םו

ber senu rrbsoI uA

הכל 2,4915,5668,7999,7999,556XXTOTALסך

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.011.62.1TOTALסך

נשים :29.438.143.045.447.515.65.0Thereofמזה: women

Degreeתואר
ראשון תואר

96 3]
73.075.567.969.112.60.1First degree

שני 14.514.017.218.510.610.8Secondתואר degree

שלישי 3.74.33.14.04.22.911.7Thirdתואר degree

8.27.410.98.28.75.0Diplomaתעודה

לימוד Fieldתחום 0f study
הרוו! 22.132.433.231.833.212.42.0Humanitiesמדעי

החברה מדעי

הניהול ומדעי עסקים
17.6ן,,

22.0

1.6

21.2

2.6

23.2

ו"2.4
3.6

14.8

Social sciences

Business and adminis

tration

8.06.54.83.33.33.06.0Lawמשפטים

4.63.23.45.55.613.220.0Medicineרפואה

סטטיסטיקה מתמטיקה.
(

3.14.34.7

\
16.5Mathematics, statistics

המחשב ומדעי

פיסיקליים מדעים
J21.9

6.15.34.26.2

and computer sciences

Physical sciences

ביולוגיים 5.65.45.20.3Biologial)מדעים sciences

4.12.73.02.42.614.7חקלאות 1.3Agriculture

19.815.717.218.215.614.70.3Engineeringהנדסה
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ודרגה גיל מין, לפי באוניברסיטאות1, האקדמי הסגל כ"ב/34. לוח
TABLEXXII/34.ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES', BY SEX, AGE AND DEGREE

11977

Degreeדרגה

הוראה עוזר
הכל2 ומחקראסיסטנטאסיסטנטמדריךמרצהפרופסורפרופסורסך
Total2המניין Teachingא'ב'מדריךדוקטורמרצהבכירחכרמן

ProfessorAssociateSenior.LecturerInstructorInstructor*AssistantAssistantand rese
professorlecturer(senior)BAarch assi

stant

מוחלטים מספרים הכל 9.3295668341,3191,5662211,0237887301,884TOTALסך absolute numbers

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

נשים :31.56.77.919.929.537.634.436.241.949.5Thereofמזה; women

ל י Ageג
24 7.40.20.10.20.50.52.79.330.9Uptoעד 24

24  2923.50.20.40.75.812.722.752.451.450.92429
30  3419.01.42.58.929.037.539.529.120.6II. 13034
35  3914.15.412.525.126.322.214.67.28.33.73539
40  4412.113.524.425.616.114.09.84.04.01.44044
45499.419.725.115.710.46.36.53.03.30.74549
50  546.723.317.711.66.04.13.00.91.50.85054
55  593.614.77.86.73.10.92.10.3I.I0.15559
60  642.41355.83.22.00.90.30.16064
65 +1.88.43.62.4I.I1.80.40.10.40.465 +

חציוני 35.052.147.043.037.834.933.429.529.026.9Medianגיל age

0
כ*

0

a

1 Incl. parttime.
2 Incl. staff with grade not known.

חלקיות. משרות כולל 1

ידועה. לא שדרגתם סגל אנשי כולל 2



the open university הפתוחה האוניברסיטה
הפתוחה, האוניברסיטה של האקדמי במסלול תלמידים  ב"ב/35. לוח

לימוד ושנת תחום מין, לפי
TABLEXXII/35.STUDENTS IN ACADEMIC COURSES OF THE OPEN UNIVERSITY,

BY SEX, FIELD AND YEAR OF STUDY

ראשונו לשנה בתש"םתלמידיםנרשמים
First yearStudents in 1979/80
candi/^a***c

שנהשנהשנה
הכל שלישיתשנייהראשונהסך

TotalFirstSecondThirdתש''םחשל"ט
1978/791979/80yearyearyear

מוחלטים uteמספרים numbersAbsol
הכל 8,4119,7918,8388,22555855TOTALסך

נשים :4,5225,3744,8884,65322213Thereofמוה: women
והחברה הרוח 4,7596,0505,4605,12630529Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה הטבע 3,6523,7413,3783,09925326Sciencesמדעי and mathematics
Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
והדובדד, הרוח Humanities(52.7)56.661.861.862.354.7מדעי and social sciences

ומתמטיקה הטבע Sciences(47.3)43.438.238.237.745.3מדעי and mathematics
הנשים Percentאחת women

הכל TOTAL(23.6)53.854.955.356.639.8סך
והחברה הרוח Humanities(24.1)66.665.966.568.044.6מדעי and social sciences

ומתמטיקה הטבע Sciences(23.1)37.037.137.237.634.0מדעי and mathematics

adult education מבוגרים חינוך

משרד מטעם למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים כ"ב/36. לוח
והתרבות החינוך

TABLEXXII/36.PUBLIC HEBREW COURSES FOR ADULTS, SPONSORED BY THE
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

January each year שנה כל ינואר

הכל :Thereofמזה:Totalסך

Ulpanimאולפנים
עבודה אולפני
Work Ulpanim

לומדים
ClassesStudentsלומדיםכיתותלומדיםכיתות

ClassesStudentsClassesStudents

195180814,43732907190 8

196080613,135661,138496 32
197080014,4841793,5192,068 127

197899015,9772724,4591,963 111

197995516,7902845,4811.900 102

198097517,4233266,4622,040 117
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מקצועית והשתלמות להכשרה1 בקורסים לומדים כ"ב/37. לוח
והרווחה העבודה משרד מטעם למבוגרים

TABLEXXII/37.STUDENTS IN VOCATIONAL TRAINING COURSES' AND

SUPPLEMENTARY TRAINING FOR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY OF

LABOUR AND SOCIAL WELFARE

197>

הכל195019601970197619771978 הכשרסך מזה:
TotalThereof:

training

הכל 7,91711,40314,86428,28828.16S28,61030,72122,177TOTALסך

הקורס Typeסוג 0 fco urs e

מקצועית 7.2735.26310.02419.40918.64521.70522,17722.177Elementaryהכשרה vocatio

nal training
6446.1404.8408.8799.5206,9058,544XSupplementaryהשתלמות vo

cationalמקצועית training

Vocationמקצוע
5.429833650275260515243Buildingבניין
9655.2364.1852.6222.2403.0702.1791.822Metalworkמתכת

87362169193150240217187Woodworkעץ
53629872פקידות

Clerical work
טכנאות. 1655,5498.6008,6159,900M0.5002הנדסאות. 10,500Practical engineering.

technicalהדרכהי work and

instruction'
1.2891.2451.5351.4071.407Mechanicsמכונאות

ואלקטרוניקה 1.8452,4402.8153,2742,041Electricityחשמל and
electronics

בית. כלכלת


1.0222.9295.7483,8504.4053,3742,923Domestic economy.
hotelמלונאות. keeping.

ובד sewingתפירה etc.
ה יג 4.9295.44C3.3255,323_Driving(נה 9003.487[ 1.310
שונות

J
)2,7873,9252,8054.2043,297Miscellaneous

1 Excl. on the job training. 2 In 1979 there were 7.345
students of practical engineering and technical work and '■650
graduate students. See introduction 3 Studying in the
Government Institution for Technological Training.

1979 בשנת כולל 2 בעבודה. אימון כולל לא 1

ראה פרויקטנטיס. ו1.650 וטכנאות הנדסאות תלמידי 7.345
הממשלתי המכון במסגרת הלימודים 3 במבוא.

טכנולוגית. להכשרה
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ופיתוח מחקר כ"ג. פרק

באוניברסיטאות מו"פ
ב"ג/42) (לוחות

והסברים הגדרות

מחקרים מיוחד: מימון כעלי מחקרים
המוסד של השוטף לתקציב מחוץ הממומנים
נפרדת. חשבונות הנהלת עבורם ושמנהלים האקדמי
היחידה של המדעי התחום מדעי: תחום
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
ו1976/77 1974/75 בשנים ואילו הכספים לשנת
למעט (אוקטוברספטמבר), האקדמית לשנה 
לשנה השנים בכל הנתונים מתייחסים שבו הטכניון,

אקדמית.
על מבוססים הנתונים שוטף. מתקציב מו"פ
התקציב ספרי סמך על שנערכו וזקיפות אומדנים
פירוט ראה האוניברסיטאות. סגל עם וראיונות

.502 מס' בפרסום
נאספו הנתונים מיוחד. מימון בעלי מחקרים
של החשבונות ומהנהלות למו"פ מהרשויות

הנ"ל. כפרסום פירוט ראה האוניברסיטאות.

מחקר מכוני
כ"ג/5) (לוח

העוסקים מכונים נכללו המחקר מכוני בסקר
רפואה חקלאות, הטבע, מדעי בתחומי במו"פ
למו"פ ההוצאות על נתונים נאספו בסקר והנדסה.
היתה שלגביה ביותר הקטנה היחידה לגבי מכון בכל

נפרדתי. חשבונות הנהלת

בתעשייה מו"פ
כ"ג/7,6)2 (לוחות

והסברים הגדרות

והוצאות משכורת עבודה, שכד מפעלים,
 י"ד בפרק הגדרות ראה נוספות: עבודה

תעשייה.

ופיתוח למחקר הוצאות

בעיקרם מתייחסים זה בפרק המובאים הנתונים
באוניברסיטאות, 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' בפרסום האוניברסיטאות,
לישראל", הסטטיסטי לירחון וב"מוסף התעשייה,
ההגדרות המחקר. מכוני לגבי  1977 ,3 מס
ההמלצות עם תואמו שננקטו והסיווגים
ועם אונסק"ו מטעם זה בתחום הבינלאומיות

ולפיתוח. כלכלי לשיתוף הארגון
שיטתית פעילות הוא (מו"פ) ופיתוח מחקר
טכנולוגי או מדעי ידע לייצור המיועדת ומקורית
או מדעי ידע של חדש יישום לגלות או חדש,

קיים. טכנולוגי

למו"פ כוללות הוצאות
(1 כ"ג (לוח

והסברים הגדרות

משרדי : רווח כוונות ללא ומוסדות ממשלה
וציבוריים, ממשלתיים מחקר מכוני ממשלה,
והסתדרות. לאומיים מוסרות המקומי, השלטון

המוכרים המוסדות שבעת אוניברסיטאות:
כ"ג/2). בלוח פירוט (ראה

פרטיים עסקיים, מוסדות וחקלאות: תעשייה
כולל והחקלאות, התעשייה בענפי וציבוריים

הבטחונית. התעשייה

מקורות
למחקר הלאומית המועצה ידי על הוכנו הנתונים
מערכת על נתונים נכללים זו בסידרה ולפיתוח.
למו"פ השייכים מבנים על והוצאות הביטחון

השונים. במגזרים
1978/79 הכספים לשנת מתייחסים הנתונים
הותאמו כך ולשם (1979 מרס  1978 (אפריל
ספטמבר  1978 (אוקטובר האקדמית השנה נתוני

הכספים. שנת עם באוניברסיטאות (1979

.1980 .4 מס מוסף"  לישראל סטטיסטי ירחון ראה ו

.1979 2 מס' שם. ראה. 2
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סוכמו החוקרים על הנתונים מחקר. מכוני
מילאו. שהחוקרים אישיים שאלונים מתוך

האקדמאים, על הנתונים כתעשייה. מו"פ
מו"פ סקר במסגרת נאספו והטכנאים ההנדסאים

כתעשייה.

פטנטים לרישום בקשות
כ"ג/8) (לוח

המשפטים. משרד הפטנטים, רשם המקור:
לרישום הבקשה הגשת בין בזמן הפרש יש כי יצוין,

אישורה. לבין פטנט

ומסופים אלקטרוניים מחשבים

והסברים' הגדרות

מפעלים מוסדות, כוללת הסקר אוכלוסיית
מספר מחשב. בהם שפעל עסקיות 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 מחשכ
הוראות לפי פעולות סדרת לבצע אינפורמציה,
הנתונים עם יחד שבתוכו, בויכרון הנאגרות
לשנות פעולות, על לחזור רגע, באותו בו המעובדים
תוצאות את ולפלוט הצורך במידת פנימיות הוראות
נכללים: לא קריאים. מסמכים בצורת התהליך
(כגון חשבונות להנהלת קונבנציונליות מכונות
Electronic) אלקטרוניות חישוב מכונות ,(IBM 6400
נכללים לא כן, כמו וכיו"ב. (Desk 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

כלי עזר, חומרי גלם, חומרי : ואנרגיה חומרים
משנה; פחות שימושם שתקופת ומכשירים עבודה

וכד'. חשמל מים, דלק,
עבודות ביצוע עבור חוץ לגורמי תשלומים
עבור תשלומים כוללים אין ופיתוח: מחקר

פטנטים.
לצורכי ובציוד במכונות במבנים, השקעות:

ומעלה. שנה שימושם שתקופת ופיתוח מחקר
ביצוע עבור ממשלתיים: ממקורות מימון
ותקבולים מענקים כולל ופיתוח, מחקר פעולות

הממשלה. ע"י מוזמנים מחקרים ביצוע עבור

מקורות
5 המעסיקים תעשייה למפעלי מתייחס הסקר
כוללת אינה הסקר אוכלוסיית ויותר. מועסקים
היהלומים" "תעשיית ענף רווח. כוונת ללא מפעלים

זה. בסקר נכלל לא
בסקרי הנכללים המפעלים לרשימת כמסגרת

משמשים: מו"פ
בשנת במו"פ שעסקו המפעלים רשימת 

הקודם; הסקר
בשנת במו"פ שעסקו אחרים תעשייה מפעלי 
סקר במסגרת התקבל עליהם והמידע הסקר
מינהליים וממקורות שנה באותה התעשייה

מחקר). ומכוני ממשלתיים (מוסדות

ופיתוח במחקר עוסקים
(7 כ"ג/5, (לוחות

והסברים הגדרות

חלק לפחות במו"פ שעבד מי כל : כמו"פ עוסק
נכללו מחקר במכוני הנסקרת. בשנה עבודתו מזמן

(''חוקרים"). אקדמאים רק

בתעשייה מו"פ

אקדמי תואר בעלי מועסקים כולל אקדמאים:
המוסמכים מהנדסים זה, לתואר מקבילה ברמה או
וכן והארכיטקטים האינג'ינרים אגודת ע"י
אך לימודיהם את סיימו לא שעדיין סטודנטים

אקדמי. תואר המחייבות במשרות מועסקים
בעלי מועסקים כולל וטכנאים: הנדסאים
מקבילה הכשרה בעלי או וטכנאי הנדסאי תעודת

ושרטטים). לבורנטים וכן מעשי ניסיון (בעלי

.11 מס 1980 מוסף".  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון פורסמו 1979 האלקטרוניים המחשבים סקר של המפורטות התוצאות 3
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למחשבים לדצמבר. בדולרים ותחזוקה שכירות
המשוערים ותחזוקה שכירות דמי  בהזמנה
בעבור תשלומים גם כוללים השכירות דמי לחודש.
בהן ביחידות למחשב. הצמוד ההיקפי הציוד
לדמי זקיפה נערכת המוסד, בבעלות הוא המחשב

הנוסחה: לפי החודשיים, והתחזוקה השכירות

חודשיים שכירות דמי +
הקנייה מדמי 209'0

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 S 2,0006,999  קטנים

לחודש. s מ2,000 פחות  זעירים
עם אך (דגם), סוג מאותו מחשבים ששני ייתכן
יהיו שונה, זיכרון גודל או שונה היקפי ציוד
חלים כן כמו שונות. גודל בקבוצות מסווגים
השנים: במשך לשנייה אחת גודל מקבוצות מעברים
היקפי, ציוד מהוספת כתוצאה גודל בקבוצת עלייה

מפחת. כתוצאה גודל בקבוצת ירידה או
במפעלים נתונים עיבוד על אחרות הוצאות
חכירה על הוצאות (א) מחשב: בהם שמותקן
הוצאות בדצמבר, מחשב תוכניות של קנייה ו/או
מחוץ גורמים ידי על שבוצעה תוכנה עבור ששולמו
פותחה אשר וכוי), עצמאיים (מתכנתים למפעל
הקשורים חומרים על הוצאות (ב) המפעל; עבור
שכירות, ו/או קנייה כולל המחשב, בהפעלת ישירות
מתכלה וציוד ניקוב כרטיסי למחשב, נייר כגון:
הוצאות (ג) וכוי; דיסקים מגנטיים, סרטים אחר,
וכד', הדפסה ניקוב, עבור הוצאות כגון אחרות, חוץ

במחשב. לעיבוד פרט
העבודה שטח גודל מרכזי: זכרון נפח

עיבודיו. את המחשב מבצע שבתוכו
המחובר התקן זעיר: מסוף לרבות  מסוף
במרחק או המחשב בקירבת להיות (יכול למחשב
נתונים להעברת בעיקר ומשמש ממנו) כלשהו
להיות יכול למסוף ממנו. נתונים וקבלת למחשב
רק נכללים בסקר עצמאי. עיבוד של מסוים כושר
בסקר שנחקרו למחשבים המחוברים מסופים

שנה. באותה האלקטרוניים המחשבים
זעירים מחשבים גם כולל המסופים מספר
שימשו אשר מחשבים כמסופים. כעיקר המשמשים
עצמאיים במחשבים פעלו זמנם עיקר אך כמסופים
מחשכים. כסקר אלא מסופים, כסקר נכללו לא

מברקים להעברת וטלפרינטרים טלקס מכשירי

שקיים במוסדות מועסקים : המועסקים מספר
עבודתם ושעיקר בסקר שנחקרו מחשב, בהם
בסקרים נחקרו בכלל וער 1972 עד למחשב. קשורה
יחידות מנהלי  המקצועיים המועסקים
מנתחי תכנון; צוותות ראשי מקצועיים; אוטומציה
מחשב מפעילי מתכנתים; ומתכננים; מערכות
מועסקים גם נחקרו ב1973 החל מסופים. ומפעילי
קונבנציונאלי. ציוד מפעילי נקבניות, אחרים:
פקידים עזר, ציוד ומפעילי בקרה עובדי מתאמים,
המחשב ליחידת הקשורים אחרים מינהל ועובדי
כ974ו החל המחשב. ספרן עיתוי, פקיד כגון:
במחשב. עבודתם שעיקר מדעיים, עובדים גם נחקרו
עובדי גם נכללו ב1976 מחשב. טכנאי וכן

קלט/פלט.
שנרשמו הנ"ל מהסוגים המועסקים כל כולל:
בדצמבר חלקית) עבדו אם (גם התשלום בגיליונות
זמנית שנעדרו עובדים וכן בספטמבר), (ב1973
חופשה מילואים, שירות מחלה, בגלל מהעבודה

וכוי. תשלום ללא
המועסקים נכללו לא 1973 עד כולל: לא
כ והחל זעירים, מחשבים רק בהם שיש במפעלים
עובדים נכללים לא כן אלה. עובדים גם נכללו 1974
עובדי אינם אך במפעל. למחשב קשורה שעבודתם
חוץ) (עובדי קבלנית בעבודה עוסקים אלא המפעל,
מחשב להם שאין במפעלים העובדים או
נכללים לא אחר. מפעל של במחשב והמשתמשים
במוסדות במחשכים המשתמשים מדענים גם

עבודתם. עיקר זו שאין והחינוך המחקר
עבודה הוצאות ומשכורת. עבודה שכר
שכר (א) חדפעמיים: ותשלומים אחרות
למועסקים ששולמו ברוטו ומשכורת עבודה
המופיעות שנה, כל בדצמבר לעיל) הגדרתם (לפי
תוספות יסוד, משכורת : כגון התשלום, בגליונות
וכו'; נוספות שעות משמרות) משפחה, (יוקר,
כגון: עבודה לשכר אחרות עבודה הוצאות (ב)
ופיצויים, פנסיה לקרנות לאומי, לביטוח הפרשות
וכיו"ב; עובדים הסעת הוצאות מקביל, מס
הבראה, דמי כגון: פעמיים, חד תשלומים (ג)
משכורת משכורת, הפרשי מקצועית, ספרות דמי

וכיו"ב. חגים מענקי ,"13"
עבודה בשכר נכללו הרפורמה הנהגת בעקבות
החייבים סכומים ,1975 בדצמבר החל ומשכורת,
החזקת כגון: זה, בסעיף נכללו לא שבעבר במס

וכד'. טלפון החזקת רכב,
עד (9 (לוח למועסק הממוצע השכר בחישוב
חדפעמיים. תשלומים נכללו לא בכלל ועד 1974
ב976ו החל אלה. תשלומים גם נכללו ב975ו
על מוסף ערך מס גם לשכר נוספות הוצאות כוללות
פיננסיים. ומוסדות מלכ"רים ידי על ששולם שכר
דמי המחשבים: של ותחזוקה שכירות דמי
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פעולות ממיכלול חלק בעצמם לבצע בכושרם
והפלט. הקלט של העריכה

הסקר עריכת שיטת
בהם שמותקן המפעלים רשימת הסקר. מסגרת
הקודמת, בשנה שנערך מהסקר נתקבלה מחשב
ליבוא מרשיונות מחשבים, המשווקות מהחברות
והתיירות המסחר התעשייה, משרד של ומיכון ציוד

בעיתונות. ומהורעות

החקירה שיטת
בדואר שנשלחו שאלונים מתוך נתקבלו הנתונים

הסקר. במסגרת הנכללים המפעלים כל אל

בסקר נכללו לא כמסופים, מזמנם חלק ששימשו
המותקנים מסופים נכללו לא כן כמו מסופים.
שנחקרו למחשבים הקשורים הביטחון במערכת

הביטחון. למערכת שייכים שאינם כסקר,
קבוצות: ל3 חולקו המסופים

להצגת במסך מצויירים מסופים צג: מסופי א.
מהמחשב ונקלטים המחשב אל משודרים נתונים

גרפית). בצורה או אותות (בצורת
בעלי מסופים מדפיסים: תקשורת מסוסי ב.
נקלטים או למחשב מוזנים נתונים הדפסת כושר

מהמחשב.

מסופים מרחוק: אוצוות לעיבוד מסוסים ג.
לשם ונתונים תוכניות להזנת בעיקרם המשמשים
אולם העיבוד, תוצאות ולקבלת במחשב עיבוד

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1970/71 אקדמיים במוסדות ופיתוח במחקר תשומות 502
197219741975 בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 581

תיכונית ועל אקדמית השכלה בעלי בין במו"פ העיסוק 593
1974
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national expenditureonra d למו"פ הלאומית ההוצאה
ההנדסה, הטבע, במדעי למו"פ הלאומית1 ההוצאה  כ"ג/ו. לוח

והרפואה החקלאות
TABLEXXIII/1.NATIONAL EXPENDITURE'ONRAD IN SCIENCES, ENGINEERING,

AGRICULTURE AND MEDICINE
*I978/79

שוטפים Atבמחירים currenl prices

מבצע מיגזר
הכל סך
Total

Financing sector מממן2 מיגזר

Operating sector

ממשלה
ללא ומוסדות
רווחי כוונת
Government

and
nonprolit
institutions'

אוניברסיטאות
Universities

תעשייה
וחקלאות
Industry
and

agriculture

"י ל .ILמליוני million.

הכל 6,154.43.887.51.783.6סך 483.3TOTAL

רווח כוונת ללא ומוסדות 469.7429.740.0ממשלה Government and non

proift institutions

1.839.71.314.442.0אוניברסיטאות 483.3Universities

וחקלאות 3.845.02.143.41.701.6תעשייה Industry and agriculture

ח Percentagesוזיםא
הכל 100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL

רווח כוונת ללא ומוסדות 7.611.02.2ממשלה Government and non

proift institutions

29.933.82.3אוניברסיטאות 100.0Universities

וחקלאות 62.555.295.5תעשייה Industry and agriculture

הכל 100.063.229.0סך 7.8TOTAL

רווח כוונת ללא ומוסדות 100.091.58.5ממשלה Government and non

proift institutions

100.071.42.3אוניברסיטאות 26.3Universities

וחקלאות 100.055.744.3תעשייה _Industry and agriculture

I' .'ncl.RA D expenses of the defence system and expenses חס
buildings. which serveforR£ D purposes. in the various sectors.
Excl. the Atomic Energy Commission. 2 Financing by
private bodies in Israel and by foreign bodies was included in
ifnancing by operating sector. except special arrangements
between foreign bodies and the Israeli government. which are
included in financing by government and nonproift
institutions. 3 Most of the financing in this sector is the
government's. followed by the Jewish Agency.

מבנים על והוצאות הביטחון מערכת הוצאות כולל 1

הוועדה כולל לא השונים: במגזרים למו"פ המשמשים
פרטיים גורמים ידי על מימון 2 אטומית. לאנרגיה
המיגזר ידי על המימק במסגרת נכללו מחו"ל וגורמים בארץ
וממשלת מחו"ל גורמים בין מיוחדים הסדרים למעט המבצע
הממשלה ידי על המימון במסגרת נכללו אשר ישראל
זה במיגזר המימון רוב 3 רווח. כוונת ללא ומוסדות

היהודית. הסוכנות ולאחריה הממשלה של הוא
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EXPENDITURE ON RESEARCH ANDDEVELOPMENT(R■A (ס
IN UNIVERSITIES

(מו"פ) ופיתוח למחקר הוצאות
באוניברסיטאות

(מו"פ) ופיתוח למחקר והוצאות כוללות הוצאות ב"ג/2. לוח
המוסד לפי באוניברסיטאות,

TABLE XXIII/2 TOTAL EXPENDITURE AND EXPENDITURE ON RESEARCH AND
DEVELOPMENT (R £ D) IN UNIVERSITIES, BY INSTITUTION

Atcurren, pirces שוטפים במחירים

j^ 

Pi nt
E

P2

m
m£0 0

si II

I!
15 g5

ill
51

it ■0

cf5

הכל סך
Total

1970/71
TOTAL
EXPENDITURE'
Thereof: in units con
nected withR& D2

OnR 3.D total
Intramural research
Separately budgeted
research

TOTAL
EXPENDITURE
Thereof: in units con
nected withR& D2

OnR AD total
Intramural research
Separately budgeted
research

Percent separately bud
geted research of total
expenditureonR£ D

1976/77.
TOTAL
EXPENDITURE1

OnR £D total
Intramural research
Separately budgeted
research

TOTAL
EXPENDITURE

OnR SlD total
Intia mural research
Separately budgeted
research

Percent separately bud
geted research of total
expenditureonRA D

I L. million
51.6 11.0 14.6 32.5

י " ל י נ ו י ל מ
67.8 77.8 124.4 379.7

35.0 18.7 43.1 55.1 66.2

48.6 0.4 0.1 9.5
35.0   8.9
13.6 0.4 0.1 0.6

Percentages
100.0 100.0 100.0 100.0

24.1 34.1 52.9 169.7
19.5 25.9 35.0 124.3
4.6 8.2 17.9 45.4

100.0 100.0
ם י

100.0
ז .ו ח א
100.0

67.9 57.4 63.6 70.7 53.2

94.2 3.8 0.6 29.3
67.9 _  27.4
26.3 3.8 0.6 1.9

35.5 43.8 42.5 44.7
28.7 33.3 28.1 32.7
6.8 10.5 14.4 12.0

27.9 100.0 100.0 6.6 19.0 24.0 33.8 26.7

I L. million
280.1 184.8 164.6 194.4

261.3 59.8 14.1 62.1
216.2 43.9 9.6 51.4
45.1 15.9 4.5 10.7

Percentages
100.0 100.0 100.0 100.0

93.3 32.4 8.6 31.9
77.2 23.8 5.8 26.4
16.1 8.6 2.8 5.5

י " ל י נ ו י ל מ
545.0 384.8 676.3 2,430.1

198.0 152.3 296.6 1,044.3
163.4 105.1 187.0 776.6
34.6 47.1 109.6 267.7

100.0 100.0
אחוזים

100.0 100.0

36.3 39.6 43.8 43.0
30.0 27.3 27.6 31.9
6.3 12.3 16.2 11.1

17.2 26.6 32.1 17.3 17.5 30.9 36.9 25.6

1970/71
כוללות1 הוצאות

ביחידות מזה:
במו"פ2 קשורות
הכל סך  למו"פ

שוטף מתקציב מחקר
מימון בעלי מחקרים

מיוחד

כוללות הוצאות
ביחידות מזה;

במו"פ2 קשורות
הכל סך למו"פ

שוטף מתקציב מחקר
מימון בעלי מחקרים

מיוחד
מימון בעלי מחקרים
מסך כאחוז מיוחד
למו"פ הוצאה הכל

*1976/77
כוללות' הוצאות
הכל סך למו"פ

שוטף מתקציב מחקר
מימון בעלי מחקרים

מיוחד

כוללות הוצאות
הכל סך למו"פ

שוטף מתקציב מחקר
מימון בעלי מחקרים

מיוחד
מימון בעלי מחקרים
מסך כאחוז מיוחד
למו"פ הוצאה הכל

1 Overheads deducted in 1970/7 1 and not deducted in 1976/77.
2 Incl. expenditure jn nonacademic units, part of whose
services were imputed to the estimate of expenditureonR<cf D.

ב תקורה ניכוי וללא 1970/71 ב תקורה בניכוי 1

.1976/77
משירותיהן שחלק לאאקדמיות ביחידות הוצאות כולל 2

למו"פ. ההוצאות לאומדן נזקפו
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לפי באוניברסיטאות1, השוטף מהתקציב למו"פ הוצאות כ"ג/3. לוח
ומוסד מדעי תחום

TABLEXXIII/3.EXPENDITUREONRA D FROM CURRENT BUDGET IN

UNIVERSITIES1, BY SCIENTIFIC FIELD AND INSTITUTION
*I 976/77

At current pirces שוטפים במחירים
o

F8 3It c

הכל Ellרפואהחקלאותסך
Total

111
AgricultureMedicine

E.a "r CJ

p
E §" O

1vi

ndhousאלפ aI L. t

הכל 776,626502,46479,9319,72580,403104,103TOTALסך
העברית 187,02297,6269,72542,82836,843Theהאוניברסיטה Hebrew University

טכנולוגי 105,11838,72858,0918,299הטכניוןמכון
Technion  Israel Institute

ofלישראל Technology

אביב תל 163,33888,69211,43425,80737,404Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 51,42632.14119,285BarIlanאוניברסיטת University

חיפה 9,6059,605Haifaאוניברסיטת University

גוריון בן 43,90729,06710,4063,469966Benאוניברסיטת Gurion University

ofבנגב the Negev

למדע ויצמן 216,210216,210מכון
Weizmann Institute
of Science

ח entageוזיםא sPe re
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

העברית 24.119.4100.053.335.4Theהאוניברסיטה Hebrew University
טכנולוגי 13.57.772.710.3הטכניוןמכון

Technion Israel Institute
ofTechnologyללשראל

אביב תל 21.017.614.332.135.9Telאוניברסיטת Aviv University

בראילן 6.66.418.5BarIlanאוניברסיטת University

חיפה 1.29.2Haifaאוניברסיטת University

גוריון בן 5.65.813.04.30.9Benאוניברסיטת Gurion University

ofבנגב the Negev

למדע ויצמן 27.843.0Weizmannמכון Institute
of Science

הכל 100.064.710.31.2lOJ13.4TOTALסך
העברית 100.052.25.222.919.7Theהאוניברסיטה Hebrew University

טכנולוגי 100.036.855.27.9Technionהטכניוןמכון  Israel Institute
ofלישראל Technology

אביב תל 100.054.37.015.822.9Telאוניברסיטת Aviv University

בראילן 100.062.537.5BarIlanאוניברסיטת University

חיפה 100.0100.0Haifaאוניברסיטת University

גוריון בן 100.066.223.77.92.23enאוניברסיטת Guiron University

ofבנגב the Negev
למדע ויצמן 100.0100.0Weizmannמכון Institute

of Science

1 Excl. separately budgeted expenditure.
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באוניברסיטאות, מיוחד מימון בעלי מחקרים על הוצאות ב"ג/4. לוח
ומוסד מדעי תחום לפי

TABLEXXIII/4. EXPENDITURE ON SEPARATELY BUDGETED RESEARCH IN
UNIVERSITIES, BY SCIENTIFIC FIELD AND INSTITUTION

שוטפים Atבמחירים current prices

o ■o o

r" 3* <.pSo
ר/ u

הכל סך
Total

\\
P c
a 3
n i
5 "u

J^OS C

:.si
1^

D .>

itn
Fl

0o "

C C 00

u~
35
n 03

p 3

i/2
S.g8
£ E

"I

פיא andthouלירותל sI L.

1970/7145,38117,9258,1944,5806278541213,5581970/71
1971/7255,56022,0659,3375,3621,0051022,39715,2921971/72
1972/7371,92027,05611 ,4088,0461,9371953,09720,1811972/73
1974/75146,11755,32522,99020,5615,0221,12411 ,48529,6101974/75

*1976/77276,70609,61347,159 134,65210,7314,55215,90645,0931976/77*

Dgeחוזיא scent aPe r

הכל TOTAL*1976/77100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01976/77*סך
מדעי Scientificתחום field

הטבע 41.730.813.729.445.727.459.4100.0Sciencesמדעי and
mathematicsומתמטיקה

ואדריכלות 21.84.684.429.820.3Engineeringהנדסה and
architecture

4.910.20.110.7Agricultureחקלאות
13.728.21.911.10.66.9Medicineרפואה

החברה 5.49.13.622.921.30.8Socialמדעי sciences
ומשפטים הרוח 12.517.126.130.751.31.9Humanitiesמדעי and law

הכל 100.041.117.612.94.01.74.316.8TOTALסך
הטבע 100.030.45.89.14.51.08.540.7Sciencesמדעי and
mathematicsומתמטיקה

ואדריכלות 100.08.568.417.65.5Engineeringהנדסה and
architecture

100.086.7חקלאות


0.1


13.2
Agriculture

100.082.42.510.22.02.9Medicineרפואה
החברה 100.067.58.416.66.50.8Socialמדעי sciences

ומשפטים הרוח 100.055.626.89.86.90.9Humanitiesמדעי and law
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survey of research institutes מחקר מכוני סקר

מחקר במכוני ופיתוח מחקר הוצאות  כ"ג/5. לוח
TABLEXXIII/5.EXPENDITURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT IN RESEARCH

INSTITUTES
Budget years תקציב שנות

1970/711972/73'1974/751976/77

מכונים 2625מספר 2628Number of institutes
החוקרים 573549סגל 547595Research staff

שוטפים במחירים  ל"י אלפי
IL. thousand at current prices

 ופיתוח למחקר 35,51893,165הוצאות 65,909149,502EXPENDITUREONR <St D

הכל TOTALסך
מדעי Fieldתחום of science

17,25744,837חקלאות 32,62059.092Agriculture
ומתמטיקה 11,32924Jטבע 19 19,48841,843Natural sciences and mathematics

796,115רפואה 51011,487Medicine
6,85316,793הנדסה 12,39531,929Engineering

ואחר החברה 1,301מדעי 8965,151Social sciences and other
מממן ר ז ג י Financingמ sector

הכל סך ישראליים 33,58392,242מקורות 63.568146,105Israeli sources total
43196אקדמי 564190Higher education
31,68483,582ציבורי 58,534125,568General government

רווח כוונת ללא 28227פרטי 652,007Private nonproift
עסקי 1,5748,437פרטי 4,40518,341Private business enterprises
חו"ל 1,935923מקורות 2.3413.280Sources abroad

הוצאה Typeסוג of expenditure
אדם2 18,82544,233כוח 31,75180,978Manpower2

מדעיים 1,918798שירותים 2,1244,022Scientific services
וחומרים 5.82520,395ציוד 14,56528,992Equipment Sl materials

7,42324,672תקורה 16,00029,702Overheads
1,5273,067שונות 1,4695,808Miscellaneous

ו ח entageא s Perים c

 ופיתוח למחקר 100.0100.0הוצאות 100.0100.0EXPENDITURE ON R A D
הכל TOTALסך

מדעי Fieldתחום 0f science
48.648.1חקלאות 49.539.5Agriculture

ומתימטיקה 31.925.9טבע 29.628.0Natural sciences and mathematics
0.26.6רפואה 0.87.7Medicine
19.318.0הנדסה 18.821.3Engineering

ואחר החברה 1.4מדעי 1.33.4Social sciences and other
מממן ר ז ג Financingמי sector

הכל סך  ישראליים 94.699.0מקורות 96.497.8Israeli sources  total
0.10.2אקדמי 0.80.1Higher education
89.289.7ציבורי 88.884.0General government

רווח כוונת ללא 0.8פרטי 0.11.3Private nonprofit
עסקי 4.49.1פרטי 6.712.3Private business enterprises
חו''ל 5.41.0מקודות 3.62.2Sources abroad

הוצאה Typeסוג of expenditure
אדם2 53.047.5כח 48.254.2Manpower3

מדעיים 5.40.8שירותים 3.22.7Scientific services
וחומרים 16.421.9ציוד 22.119.4Equipment A materials

20.926.5תקורה 24.319.9Overheads
4.33.3שונות 2.23.9Miscellaneous

The Research Institute of the Negev was transferred to the
higher education sector. 2 In research units only.

האקדמי. למיגזר הועבר הנגב לחקר המכון ו
בלבד. המחקריות ביחידות 2
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(מו"פ) ובפיתוח במחקר העוסקים תעשייה מפעלי סקר

בתעשייה, למו"פ ומימון השקעות שוטפות, הועאות כ"ג/6. לוח
ראשי ענף לפי

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים
תקציב שנות שוטפים; במחירים ל"י; אלפי

סמל

< על שוטפות ופיהוצאות .ynrתוח

ראשי הכיענף סך
Total

1

עבודה. שכר
משכורת
והוצאות

נוספות עבודה
Wages,

salaries and
other labour
expenses

ואנרגיה חומרים
Materials and

energy

1970/711975/761976/771970/711975/761976/771970/711975/761976/77

הכל12 57,134282,097604,097183,756סך 39,553379,66111,74273,997153,280

וטבק1112 משקאות 2,0296,87016,1303,529מזון, 1,3518,8863921,3523,778

ומוצריו1315 עור הלבשה, 2,1373,3718,3452,466טקסטיל, 1,1835,6217307622,009

והוצאה1718 דפוס ומוצריו, נייר
לאור

1281,4101,718982 731,03835388596

ופלסטיק19 גומי 3,2778,05517,8134,655מוצרי 1,92410,8918552,7834,735

נפט20 ומוצרי כימייס 7,77858,35478,29443,229מוצרים 5,01157,1811,3888,46710,640

ומוצריו,10,16,21 עץ וחציבה, כרייה
אלמתכתייס מינרלים מוצרי

1,5487,18913,2294,197 1,1768,9651398472,225

מתכת2223 ומוצרי בסיסית 1,4306,10615,3724,357מתכת 9138,4743991,1394,070

4,61916,61320,3369,082מכונות24 2,48813,2351,7776,4845,964

ואלקטרוני25 חשמלי 14,867113,541248,34874,942ציוד 10,856156,3313,74528,81746,123

שונות26,28 תעשיות הובלה, 19,32160,588184,51236,317כלי 14,578109,0392,28222,95873,140

.1970/71 כסקר נאספו לא ממשלתיים מימון מקורות על נתונים

RESEARCH AND DEVELOPMENT 622



SURVEY OF INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS DEALING WITH
RESEARCH ANDDEVELOPMENT (R 4 D)

TABLEXXIII/6.CURRENT EXPENDITURE, INVESTMENTS AND FINANCING
OFRAD IN INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH
(establishments with 5 and more employed persons)

IL. thousand, at current prices; budget years

expenditure
R& D

Curren
on

השקעות
במבנים

למו"פ ובציוד
Investments
in buildings

and equipment
forRA D

מו"פ מימון
ממקורות
ממשלתיים1

R£ D financed
by Government'

Major branchCode
No.

עבודות ביצוע
ידי על
חוץ גורמי

Contract and
commission

work

1970/711975/761976/771970/711975/761976/771971/721975/761976/77

24,344 5,83971,15629,517 6,77146,9249,94472,696145,489TOTAL12

1,989 2863,466652 1582,487974071,686Food, beverages and11  12

tobacco

143 2247151,005 2176001,3811,744Textiles, clothing. leather1315
and its products

40 208440 22032250Paper and its products,1718
printing and publishing

617 4982,187941 511,213446871,754Rubber and plastic19

products

6,658 1,37910,4738,579 1,2689,2491,61211,34023,459Chemical and oil products20

2,145 2232,039293 8766553078640Mining and quarrying,10,16,21

wood and its products,
nonmetallic mineral
products

610 1182,8281,253 1752,0509693,637Basic metal and metal2223
products

1,047 3541,137714 4024318743,7304,465Machinery24

9,782 26645,89414,382 3,57723,7314,94551,064104,768Electircal and electronic25
equipment

1,313 2,4612,3331,658 8346,2951,8422,3103,886Transport equipment,26,28

miscellaneous
manufacturing

1 Data on government financing sources were not collected in the 1970/7 1 survey.
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ראשי ענף לפי בתעשייה, במו"פ ומועסקים מפעלים כ"ג/7. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLEXXIII/7.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONSINRAD IN

INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH (establishments with 5 and more employed persons)

■£c
oבמו"פעוסקיכ

/7 cs|11
0 ס

f,g

DDealing with R 4

וטכנאיםאקדמאיםסמל הנדסאים
Codeראשי GraduatesPractical.5"2ענף engineers andMajor branch
No.UJE

atechnicians

מרסמרסמרסמרסמרסמרס
1976/77MarchMarchMarchMarchMarchMarch

197119761977197119761977

הכל12 28979,1401,0131,6532,0529991,4101,649TOTALסך

11  וטבק12 משקאות ,409,905506994695564Foodמזון, beverages
and tobacco

הלבשה,1315 ,154,025463544452336Textilesטקסטיל, clothing,
ומוצריו leatherעור and its

products

דפוס1718 ומוצריו, 92,358431116138Paperנייר and its pro
לאור ,ductsוהוצאה printing

and publishing

ופלסטיק19 גומי 294,855275079415181Rubberמוצרי and plastic
products

כימיים20 508,514197378423168222233Chemicalמוצרים and oil
נפט productsומוצרי

עץ10,16,21 וחציבה, 164,686312433342942Miningכרייה and quar
מוצרי ,ryingומוצריו. wood and
אל itsמינרלים products, non

metallicמתכתיים mineral
products

בסיסית2223 375,237334262255970Basicמתכת metal and
מתכת metalומוצרי products

204,4531081081111107577Machineryמכונות24

חשמלי25 5415,731240759828297700776Electricalציוד and
.electronicואלקטרוני equip

ment

הובלה.26,28 1919,376277185367209135232Transportכלי equip
שונות ,mentתעשיות miscellane

ous manufactu
ring
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patents פטנטים

מקור לפי בישראל, פטנטים לרישום שהוגשו בקשות כ"ג/8. לוח
הבקשה

TABLEXXIII/8.APPLICATIONS ENTERED FOR REGISTRATION OF PATENTS
IN ISRAEL BY SOURCE OF APPLICATION

הכל סך
Total

מישראל בקשות
Applications from Israel

מחו"ל בקשות
Applications from abroad

1949638210428

1950600222378

1951624258366

1952705291414

1953664280384

1954698303395

1955738290448

1956853302551

1957900323577

19581,099397702

19591,252401851

19601,5144651,049

19611,6964221,274

19621,9274191,508

19632,0594511,608

19642,1684411,727

19652,1974121,785

19662,2893971,892

19672,0562911,765

19682,1602901,816

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

19792,7155952,120
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אלקטרוניים מחשבים
מחשב שברשותם במוסדות מועסקים גודל, לפי מחשבים, כ"ג/9. לוח

ומחוז סקטור ענף, ל*י למועסק, ממוצע ושכ"ע

ב11\ המחשבים 31מספר
31 XIINumber of computers on

הכלסמל זעיריםקטניםבינונייםגדוליםענקייםסך
Code no.TotalGiantLargeMediumSmallMini

1970162344484
19722755259164
19743784104973242
19754395175682279
19764906195986320
197761092157105418
4I978712102465112501

הכל סך 19791,088132369198785
כלכלי ענף

לחקלאות0005 ושירותים 3611124חקלאות
וחרושת)12 (כרייה 21211146154תעשייה
ומים3 8215חשמל
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 15312בינוי

101352865מסחר5056
הארחה58 55שירותי

ותקשורת6 אחסנה 501241429תחבורה,
פיננסיים70 7021102631מוסדות

3525721ביטוח71

שירות733 176251230127לשכות

עסקיים720.730732,738 שירותים 181314שאר

ממשלתיים800 מינהל 1822266שירותי

לאומיים802804 מוסדות ישראל, 9126משטרת

לאומי לביטוח והמוסד
המקומיות82 הרשויות של מינהל 10514שירותי
ומדע83,84 חינוך 25742215234שירותי

דת8599 וסעד, רווחה בריאות, 68114854שירותי
ידוע ולא ואישיים ציבוריים ושירותים

סקטור
7096828129538פרטי

157I6183597הסתדרותי
9648142545ממשלתי
162347לאומי

מקומי 955288שלטון

מעורב 1511310ציבורי

מחוז
11034111973ירושלים

128313112הצפון

17511929135חיפה
1061I22082המרכז

אביב 48181643104310תל
88הדרום

1

1

1373

נוספות הוצאות כולל לא 2 במבוא. הסבר ראה  זעירים מחשבים רק בהם שהיו במוסדות מועסקים כולל לא 1973 עד 1

שהופעלו זעירים שולחניים מחשבים ב00ו כולל לא 4 בלבד. מקצועיים למועסקים 3 במבוא. הסבר ראה  לשכ"ע
זו. בשנה לראשונה
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ELECTRONIC COMPUTERS

TABLEXXIII/9.COMPUTERS, BY SIZE, EMPLOYED PERSONS IN INSTITUTIONS
WITH COMPUTERS AND AVERAGE WAGE PER EMPLOYED PERSON, BY BRANCH,

TYPE OF OWNERSHIP AND DISTRICT

מקצועייםמזה: סמועסקים

Thereof: skilled employed personsI f
sמועסקים I*JO "3

0S5£*בדצמבר' f
הכל 51aםסך >*

PL "<
Employed
persons in

הכל סך
Total

םח wesi
H S

co^ 2
as =5 2
"hi a.

December1c r:>,n gנו* § a cf55 oC 00 o
 totalPS "a,a a? E

* 5 E

c6 g"
tSi

^ Jg §'
'^ S

1,296184216453443J 1.0091970
1,844243342646613.3I3511972

5,1142,6183504678839182,1161974
5,6832,9873895859501,0633,1181975
6,2883,2964386451,0961.1174,1681976
7,1903,6885077241,1461.3116.6591977
7,9594,1915777351.3491,53010,593I9784
9,5805,0316808781,5081,96524,4721979TOTAL

Economic branch
1218994126423,366Agriculture and agricultural services

1,04569210212119227720,152Industry (mining and manufacturing(
1951.151432494027,112Electricity and water
323112217,509Construction (building and public works(

51033246638513822,560Commerce
1291I715.136Hotels

669405294815916924, 126Transport, storage and communication
2,156689945518036033,348Financial institutions
3872163632707822,833Insurance

2,0471,01014420430136121,010Business service bureaux
9260914201720,750Other business services
7834768613213712121,292Government administrative services
4551902429904721,191Israel police, national institutions and

the National Insurance Institute
2191131117315424,739Local authorities' administrative services
483381539513310026,082Education and scientiifc services
37420719314711018,430Health, welfare and social services,

religious. public and personal services
and not known

Type o f ownership
4,3382,3313183976051,01125.967Private
1.81186812113926734122,337Histadruth
2.2221.27317029546134724,875Government
84534852218818720,133National
2411251218385724,200Local authorities
1238678492226.236Public mixed

District
1.67088714720627825621,830Jerusalem
2261572223417119,203Northern
9795817211519420021.150Haifa
38427228547111921.213Central

6.1042,9783944528811,25126.306Tel Aviv
2171561728436819,461Southern

1 Up to 1973. excluding employed persons in institutions which used onlyminicomputers see explanation in
introduction. 2 Excl. other labour expenses. 3 To skilled employed persons only. 4 Excl. about 100top desk
calculators. which were ifrst used in that year.
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בהם שמותקן במוסדות אוטומטי נתונים לעיבוד הוצאות כ"ג/0ו. לוח
ומחוז סקטור ענף, לפי מחשב,

TABLEXXIII/10.DATA PROCESSING EXPENSES IN ESTABLISHMENTS WITH
INSTALLED COMPUTERS, BY BRANCH, TYPE OF OWNERSHIP AND DISTRICT

IL. thousand at current prices; December of each year שנה כל דצמבר שוטפים; במחירים ל"י אלפי

הוצאות
אחרות
Other

expenses

חומרים
למחשב
Materials

for
computer

Software

>A I",

' 2

rnef g,FSg

fffl
£cmo 2:

הכל ך
Total

1976
1977
1978
1979 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 and National
Insurance Institute

Local authorities
Education <cf scientific services
Health, welfare and social
services, religious, public
and personal services
and not known

Type 01 ownership
Private
Histadruth
Government
National
Local authorities
Mixed public

District
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

1,279
2,663
4,894

12,395

90

1,748

20

146

638

496
865

3,081
100

4,961

8,645
17,273
20,955
81,242

625

5,350

1,998
210

2,824
105

3,545

37,286
2,348
15,232

533
3,897

 1,683

899
2,154
7,755

16,202

303

4,502

518
154

1,475
4

1,640

1,174
1,166
2,174

25
1,160

440

26,584
54,395
79,873

179,798

2,419

16,671

4,613
512

14,539
213

14,304

32,041
6,545
29,004
1,101

14,855

34,733 72,140
57,866 134,351
112,580 226,056
309,144 598,781

3,864 7,301

30,231 58,502

8,629 15,758
744 1,640

14,813
225

21,892

33,797
547

42,019

88,977 159,974
12,751 23,675

104,808
4,226
47,231

55,317
2,467

22,358

9,066 13,050 24,239

1 1,9737,0463,191951,57764
47,44420,29123,1459502,943115
15,6496,4907,5794231,08671

4,585
1,347
6,118

179
164
2

4,352
200
703
220

6,790
130

27,832
33,401
10,290
6,395
1,978
1,346

6,460
1,371
6,349
2,937
63,420

706

8,785
2,604
3,119
198
958
539

2,41.9
2,005
1,949
842

8,804
183

75,970
32,025
44,309
20,476
4,268
2,749

29,775
4,640
17,296
11 ,026

1 12,574
4,488

142,071 259,243
57,314 126,691
74,440 138,276
23,363 50,611
7,600
4,356

14,968
8,992

48,830
5,613
29,807
11,715

207,416
5,763

91,836
13,829
56,104
26,740
399,004
11,270

1976
1977
1978

הכל סך כלכלי1979 ענף
ושירותים חקלאות

לחקלאות
וחרושת) (כרייה תעשייה

ומים חשמל
ועבודות (בנייה בינוי

ציבוריות)
מסחר

הארחה שירותי
אחסנה תחבורה,

ותקשורת
פיננסיים מוסדות

ביטוח
שירות לשכות

עסקיים שירותים שאר
מינהל שירותי
ממשלתיים

מוסדות ישראל. משטרת
והמוסד לאומיים
לאומי לביטוח
מקומיות רשויות

ומדע חינוך שירותי
רווחה בריאות, שירותי
ושירותים דת וסעד,
ואישיים ציבוריים

ידוע ולא
סקטור
פרטי

הסתדרותי
ממשלתי
לאומי

מקומי שלטון
מעורב ציבורי

מחוז
ירושלים
הצפון
חיפה
המרכז

אביב תל
הדרום

1 Since 1976 incl. V.A.T. on wages of nonprofit institutions. למלכ"רים. שכר על מע"מ כולל ב1976 ר,7/ל
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המחשב גודל לפי במחשבים, המרכזי הזיכרון נפח כ"ג/וו. לוח
וסקטור

TABLEXXIII/11.MAIN MEMORY CAPACITY IN COMPUTERS, BY SIZE OF
COMPUTER AND TYPE OF OWNERSHIP

December of each year שנה כל צמבר

וסקטוד מחשב גודל

KB ביחידות מרכזי זיכרון
(KB = בתים (אלף

Main memory in KB units
)thousand bytes=KB)

Size of computer and type
of ownership

הכל סך
Total

ממוצע
למחשב

Average per
computer

197642,16980.01976

197753,93588.41977

197882,718116.21978

הכל סך 1979157,093144.41979 TOTAL

המחשב Sizeגודל 0 f computer
24,54231.3Miniזעיר

27,809140.5Smallקטן

37,521543.8Mediumבינוני

26,7511,163.1Largeגדול

40,4703,113.1Giantענק

Typeסקטור of ownership
77,081108.7Privateפרטי

22,689144.5Histadruthהסתדרותי

42,073438.3Governmentממשלתי

7.972498.3Nationalלאומי

מקומי 4,55448.0Localשלטון authorities

מעורב 2,724181.6Mixedציבורי public
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ענף המחשב, גודל המסוף, סוג לפי ומסלפים, מחשבים כ"ג/2ו. לוח
ומחוז סקטור כלכלי,

1 97 6XI I1 97 7X I I1 9 7 8* 1 1

מחשביםמחשביםמחשבים
שמחובריםשמחובריםשמחוברים
אליהםאליהםאליהם
מסופיםמסופיםמסופיםמסופיםCTB10Dמסופים

ComputersTerminalsComputersTerminalsComputersTerminals
to whichlo whichto which
terminalsterminalsterminals

areareare

connectedconnectedconnected

הכל 681,1211001,7921672,502סך

המחשב גודל
536685828615ענק
154301659622923גדול
191011721719112בינוני
10903128838296קטן
191342810980556זעיר

יי ל כ ל כ ענף
לחקלאות שירותים 11861914534263חקלאות,

ותשעייה
ובינוי מים 213229448חשמל,

והארחה אוכל שירותי 6249701495מסחר,
ותקשורת אחסנה 325563687399תחבורה,
ושירותים פיננסיים 13811630735499מוסדות

עסקיים
וקהילתיים ציבוריים 3366247871721.190שירותים

אישיים שירותיים


1218

סקטור1
39550619121061.332פרטי

144821965331871ממשלתי
83911הסתדרותי .8222219

לאומי
מקומי {95};שלטון

81
9

1

6
4
56

מעורב 41255120ציבורי

זי ו ח מ
ירושלים
{3061}"הדרום

372
56

26
5

538
135

אביב 3130950689841.055תל
5המרכז .298641514487
חיפה
208V251}"הצפון

9
33
5

264
23

בו. מותקן שהמחשב המפעל של ו
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TABLE XXIII/12.COMPUTERS AND TERMINALS, BY TYPE OF TERMINAL, SIZE OF
COMPUTER, ECONOMIC BRANCH, TYPE OF OWNERSHIP AND DISTRICT

9 79X I 1

מסוףמחשבים Typeסוג of terminal
שמחוברים

מסופימסופיםאליהם
הכלמסוגים מסופיםתקשורת0ך

ComputersTerminalsצג אחריםלעיבודמדפיסיםמסופי
to which totalDisplayאוצווחOther
terminalsterminalscomמרחוק

aremunicationr.j.e:
connectedterminals

3814,9293,63792928776TOTAL

Size o f computer
1090873310867Giant
207265081603820Large
36972708194682Medium
1291.0026882335922Small
1861,3211,0002345532Mini

Economic branch'
91562404132620Agriculture, agircultural services and

industry
472455220Electricity. water and construction

3921414550154Commerce. restaurants and hotels
226435341054Transport. storage and communication
951.17283418913514Financial institutions and business

services
1252.2531.66644412518Public and community services
51394Personal ^/^^.^

Type0 /' ownership1
(sector)

2242.2591.55948617737Private
491.4621.131266614Government
706324651084514Histadruth
685787National
304043673241Local authorities
2873730


20Mixed public

District1
49942675204558Jerusalem
334063574351Southern
1852.6182.00937518747Tel Aviv
272602024414Central
544542321822416Haifa
332491628124Northern

I Of establishments where the computer is installed.
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בריאות כ"ד. פרל!

כוונת ללא המוסדות הרצאות כל לדוגמא: המממן.
סחורות קניית על הכללית) קרפתחולים (כגון: רווח
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, רכן
וגבייתן הלוואות מתן כולל (לא אחרים לסקטורים
נכלל לא הממשלתי במימון הלוואות). קבלת רכן
שניתנו ממשלתיות, בהלוואות התמיכה מרכיב
זה מרכיב הכללת הצמדה, ללא או נמוכה בריבית
במימון הממשלה של חלקה את מגדילה היתה

הבריאות. שירותי
הרישום לפי נקבעו הסקטורים בין ההעברות
בדו"חות המקביל הרישום הממשלה. בדו"חות
מהרישום שונה להיות עלול האחרים הסקטורים
התקופה מבחינת בעיקר הממשלה כרר"חות

אליה. מתייחסת שההעברה
כוללת לבריאות הממשלתית ההוצאה
הפיתוח ותקציב הרגיל התקציב במסגרת הוצאות
משרד של לבריאות הוצאות הבריאות, משרד של
בנפגעי לטיפול היחידה של והרווחה, העכירה
והמוסד הלאומיים המוסדרת והוצאות הנאצים

בריארת. על לארמי לביטוח
המקומיות הרשויות של לבריאות ההוצאה
של רגיל והבלתי הרגיל כתקציב הוצארת כוללת
רפואי לפיקוח הוצאות רכן לבריאות המחלקה
המחלקה תקציב מתוך ספר, בבתי שיניים ורפואת
לשירותי ההוצאה את כוללת היא אץ לחינוך;

הרשויות. של תברואה
הפרטיים המוסדרת של לבריאות ההרצאה
מרסדות של ההוצאה את כרללת רווח כרונת ללא
המוסדות הממשלה, כבעלות שאינם בריאות
על פועלים ואינם המקומיות והרשויות הלארמיים
כוונת ללא הפרטיים הבריאות במוסדות עסקי. בסיס
השונות, החולים קופות היתר בי] נכללים דווח
למלחמה "האגודה אדום", דוד "מגן "הדסה'/
החולים בית צדק'. "שערי החולים בית כסרטן",
ועוד. המיסיון של החולים כתי 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 ומכוני פרטיים רופאים

רפואיים. ומכשירים
לפי לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג .2

השירות סוג
הממשלה, של הבריאות שירותי על ההוצאד,
כוונת ללא הפרטיים המוסדות המקומיות, הרשויות

לבריאות לאומית הוצאה

חישוב ושיטות הגדרות

הוצאה כוללת לבריאות הלאומית ההוצאד,
קבועים. בנכסים והשקעה שוטפת

כל של ערכם את מקיפה השוטפת ההוצאה
ידי על שוטף באופן שנצרכו הבריאות שירותי
שירותי להוציא הנדונות. בשנים האוכלוסיה
השתתפות כולל (אך צה"ל ידי על הניתנים בריאות
כוללת: היא חולים). בתי בהוצאות הביטחון משרד
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
שוק, מחיר להם באין חינם. או מוזלים במחירים
הייצור. הוצאות לפי אלה שירותים ערך נמדד
(שכר עבודה הוצאות הן; הנכללות ההוצאות
שכרן על ומסים נוספות עבודה הוצאות ומשכורת,
נטו אחרים ושירותים סחורות של שוטפות וקניות
על ההוצאות נכללות לא מכירות). בניכוי (כלומר
ידי על מימון מכך, כתוצאה הצמדה; והפרשי ריבית
אינו ומענקים מסים ידי על מימון לעומת מלוות
על הפחת הבריאות. שירותי ערך אומדן על משפיע
הקושי בגלל בהוצאות נכלל לא וציוד בניינים

במדידתו.
הוצאות כרללת קבועים בנכסים ההשקעה
למטרות המשמשים צירד ורכישת בניינים הקמת

בריארת.
סקטור לפי מסווגת לבריאות הלאומית ההוצאה

השירות. סרג ולפי
לפי לבריארת הלאומית ההוצאה סיווג .1

סקטרר
לפי מסורגת לבריאות הלאומית ההרצאה

הבאים; הסקטורים
לאומי לביטוח המוסד כולל  הממשלה א.

הלאומיים; והמוסדות
מקרמירת מרעצרת (עיריות, המקומיות הרשויות ב.

ואזוריות);
רווח; כוונת ללא פרטיים מוסרות ג.

בית. ומשקי עסקיים מפעלים כולל  אחר ד.
הסקטור וכין המבצע הסקטור בין הבחנה יש

המממן:
שלכל חלקו נמדד המבצע הסקטור לפי במיון
(כולל ולשירותים לסחורות הישירה בהוצאה סקטור
בסקטור התחשבות ללא ייצור) לגורמי תשלומים
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וגמר התחלות שטח על הגדולות הבנייה וחביות
כניה.

הלשנה שעורכת המשפחה הרצאות סקרי .5
לסטטיסטיקה. המרכזית

פרסום  כישיאל" האשפוז "מוסדית .6
כמשרד וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה

הבריאות.

אשפוז

והסברים הגדרות

כוללות החולים בבתי כלליות" "מחלקות
כמוכן וכר. נשים ילדים, כירורגית, פנימית, מחלקה

"הנסך. חולים כיה כאן נכלל
עד 145(1 כתקופה חולים בתי במספר העליה
נוספים מוסדות הכללת ע"י בעיקר נגרמה 1960
למחלות מוסדות אלה היו הסטטיסטיקה. במסגרת
שיקום מרכזי נפש, לחולי מעונות ממושכות.
אך לכן, קודם גפ קיימים היו אשי למפגרים,

חולים. בית של מעמד קיבלו זו כתקופה
הנוסחה לפי חושב המיטות תפוסת אחוז

הבאה;

בפועל אשפוז ימי
1(0) * המיטות מספר לפי בכוח אשפוז ימי

כתקן 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
כתקופה 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 חולים בית סוג

המיטות.

מקורות

המיטות תקן על החולים, בתי מספר על הנתונים
הוכנו בארץ החולים בבתי המאושפזים תנועת ועל
של וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה ידי על
מכתי חודשיים דיווחים סמך על הבריאות, משרד

החולים.

מרינה עסקי כסיס על הניתנים והשירותים רווח
את הנותנים המוסדות של הענפית לפעילות בהתאם
ענפי לסיווג בהתאם הוגדרו הענפים השירות.
משקי של ההוצאות כל זאת, לערמת .1970 כלכלה
המיוצרים רפואיים ומכשירים תרופות לקניית בית
כולל, בסעיף סורגו השונים התעשייה ענפי ידי על

יוצרו. שבהם התעשייה ענפי לפי ולא נפרד,
כולל הכלכלה, ענפי של האחיד לסיווג בהתאם
כין מונעת" ורפואה ציבוריות "מרפאות הסעיף
שירותי את ולילד, לאם התחנות שירותי את השאר
במגפות מלחמה החינוך, במוסדות הבריאות
חומרי על פיקוח מונע, פסיכיאטרי טיפול וכמחלרת,
התברואה. על הבריאות משרד של והפיקוח רפואה
החלמה. בתי גם נכללו חולים" "בתי בסעיף
מעבדות גם נכללו שיניים" "מרפאות בסעיף
בסעיף ואילו שיניים וטכנאות שיניים לרפואת
ומעבדות רפואה מכוני גם נכללו פרטיים" "רופאים

פרטיים. רפואה
פי על מחושבת אשפוז ליום השוטפת ההוצאה
(כלליים, חולים כית סוג בכל האשפוז ימי מספר

ממושכות). ולמחלות נפש לחולי
כ"ד/! בלוח קבועים. במחירים ההוצאה
לבריאות הלאומית ההוצאה של אומדנים מובאים
1970/71 שנת של קבועים במחירים ומרכיביה
קבועים ובמחירים 1975/76 עד 1971/72 לשנים
.1978/79 עד 1976/77 לשנים 1975/76 שנת של
סוג ולכל סקטור לכל בנפרד נערכו החישובים
ובמוסדות המקומיות ברשויות בממשלה, הוצאה,
השינויים נאמדו רווח כוונת ללא הפרטיים
במספר לשינויים בהתאם בשכר הכמותיים
סחורות של שוטפות קניות על ההרצאות העובדים.
של המחירים במדדי כלל כדרך נוכו ושירותים

לצרכן. המחירים כמדד המתאימים הסעיפים
בעזרת חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן

הציוד. ומחירי הבנייה מחירי מדד
הקודם לשנתון בהשוואה מתוקנים. אומדנים
אחדים בסעיפים משמעותיים לא תיקונים הוכנסו
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 דו"חות .2

ההוצאות מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .3

סמך על רווח כוונת ללא פרטיים כמוסדות
ושאלונים המוסדות של הכספיים הדו"חרת

אליהם. המופנים מיוחדים
מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .4

והבינוי השיכון משרד של ישירים ודיווחים
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ילדים שיתוק נגד וחיסון ושעלת) צפדת קרמת, נגד
חי וירוס של האכלות 3 כלל בדרך סיבין; שיטת לפי
האכלה ע"י דחף וחיסון ראשונה חיים בשנת מוחלש
שנת בסוף או השנייה. החיים שנת בראשית רביעית
כשנת הוחל כשגרה רביעית בהאכלה ראשונה. חיים

ו1965 1964 לילידי 1966
שנת בסוף כלל בדרך ניתן חצבת נגד חיסון
השנייה החיים שנת בראשית או הראשונה החיים
הילד לחיי הראשונה בשנה הדיווח כיסוי
עליהם שדווח המקרים מספר של כמנה מוגדר
לשנ שקדמה בשנה הלידות ומספר מהתחנות

הדיווח.
מספ את מייחסים הילד לחיי השנייה בשנה
שנתיי שארעו הלידות למספר שבדיווח המקרים

הדיווח. לפני
מל איננו החיסונים על הדיווח החיסון. כיסוי
מדווחו ובילד באם לטיפול התחנות שרק מפני
קיי אחרים במקומות החיסונים על מלא. באופן

בלבד. חלקי דיווח
הנתוני ובילד. באם לטיפול תחנות
לכלכל למחלקה חודשי דיווח על מבוססים

הבריאות. שבמשרד וסטטיסטיקה רפואית

בריאות בשירותי שימוש סקר

סל. נערך 1977 דצמבר אוקטובר בחודשים
שאלו נשאלו שבו בריאות בשירותי שימוש על
כגו השונים, הבריאות בשירותי לשימוש הנוגעות
ו מונעת לרפואה תחנות חולים, בתי רופאים,
כרוני מחלות לאשפוז, המתנה על פרטים
במסג. נערכה החקירה כקופ"ח. וחברות מסוימות
ר אדם כוח סקר על (פרטים אדם כוח סקרי
ל מתייחסים הנתונים י"ב). לפרק במבוא
ולבדו למוסדות לקיבוצים, פרט האוכלוסייה

בנגב.

שיעורים

כול שיעורים בהם שמופיעים הלוחות בכל
נכל שלא בכוח עולים ב1974 החל האוכלוסיה
לשנ השיעורים קודמות; בשנים באוכלוסייה

שונו. לא הקודמות

נפש חולי

הגדרות
שעות 24 הנמצאים חולים הם מאושפזים
קצרה בחופשה שהם או פסיכיאטרי במוסד כיממה

לכשיחזרו. המיטה, נשמרת ועבורם
פסיכיאטרי לטיפול הבאים חולים הם יום חולי
שעות מספר למשך בשבוע ימים למספר לפחות

היום. כל למשך או ביום
ממוסד העברות כוללות אינן לאשפוז קבלות

למשנהו. אחד
מספר הוא טיפוליות אפיזודות הכל סך
יום וטיפולי אשפוז במתקני הנמצאים החולים
לאשפוז הקבלות כל בתוספת השנה בתחילת
(כולל השנה במשך אלה למתקנים יום ולטיפול

למוסד). ממוסד העברות

מקורות
לאפידמיולוגיה מהיחידה נתקבלו הנתונים
במשרד הנפש בריאות שירותי של וסטטיסטיקה

הבריאות.
קבלות של חודשי דיווח על מבוססים הנתונים
וממחלקות נפש לחולי חולים מבתי ושחרורים
כולל הכלליים, החולים שבבתי נפש לחולי
הודעות היחידה מקבלת כן כמו יום. חולי
משתחרר או שמתקבל חולה כל על אינדיבידואליות
לביקורת היתר בין משמשות אלו הודעות מהמוסד.
מדו''חות נתונים כלולים כן הדיווחים. ולהשלמת
המחלקה שמרכזת יום חולי נוכחות על חודשיים
הבריאות. במשרד וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה

מונעת רפואה

מהיחידה נתקבלו הנתונים חיסונים.
סמך על הבריאות שבמשרד לאפידמיולוגיה
באמצעות ובילד כאם לטיפול מהתחנות הדיווחים
לכל מתייחסים הנתונים הנפתיות. הבריאות לשכות

ובדוים. ירושלים מזרח כולל לא האוכלוסייה,
שגרתי: באורח נהוגים חיסונים סוגי שלושה
חיסון (כולל משולש חיסון אבעבועות, נגד חיסון

פרסומים

טבעית. תנועה  ג' לפרק מכוא ראה
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national expenditure on health לבריאות לאומית הוצאה
ושירות הוצאה סוג לפי לבריאות, לאומית הוצאה  כ"ד/ו. לוח

TABLE XXIV/1 .NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY TYPE OF EXPENDITURE

AND SERVICE

I.L. million; budget years תקציב שנוח ל"י; מיליוני

השקעה
בנכסים
קבועים
Fixed
capital
forma
tion

Current expenditure שוטפת הוצאה

תרופות'
ע''ירופאיםמרפאותבתי שניקנו
ביתפרטייםשינייםחולים משקי

HospitalsDentalPrivateMedicines'
clinicsdoctorsbought by

households

מרפאות
ציבוריות
ורפואה
מונעת
Public
clinics
and

preventive
medicine

מינהל
ממשלתי
Govern
ment
admi

nistration

הכל סך
Total Grand

total

שוטפים Atבמחירים current prices

34231741261244815.25
3923595144136571733
4654216168161681844
601549822321482 2252
68460382392349626SI
70363382522431003070
77369482722711093479
87276711304294843242105

1,053938133693681003949115
1,2901.161154444631355054129
1,7601,542176046021876666218
2,3661.9992771282324385109367
3,5622.954421,0361,212'389117158608
4,8924.038471,4041,654557154222854
7,0236.147682,0112,665851210342876
11,0709.9381063,1714,4211,3523345541.132
19,00016.9002.100

1970/711970/71במחירי pricesAt

1,1501.034124124061114350116
1,3101.139134464491275054171
1,4091,184154364721315179225
1,5671.305184855171445586262
1,6731.379165135571475789294

1975/761975/76במחירי pricesAt

4,9034.252491,415] ,796590162240651
5,1224.542511,4831972616168252580
5,5004.850650

1 Including medical equipment
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הוצאה סוג מבצע, סקטור לפי לבריאות, לאומית כ"ד/2.הוצאה לוח
ושירות

rABLEXXIV/2.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY OPERATING SECTOR,

TYPE OF EXPENDITURE AND SERVICE

I.L. million, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים "י, ל מיליוני

1975/76
§

1976/77

1977/78

הכל סך

Total

ממשלה
Govern
ment

0eI
XJ 3
fi_ ttJ

O 7S

ללא מוסדות
רווח כוונת
Nonproift
institutionsאחר

Other קופות
חולים
Sick
funds

אחרים
Other

כולל 4,8927,02311,0702,9711794,2691,1692,482GRANDסך TOTAL

 שוטפת הוצאה
הכל סך

4.0386.1479.9382,5151273.9538722.471urrent expenditure 
total

ממשלתי 4768106106מינהל
overnment

administration

ורפואה ציבוריות מרפאות
מונעת

1,4042,0113,171373872,542169blic clinics and
preventive medicine

חולים 1,6542,6654,4212,036211,354684326spitalsבתי

שיניים 5578511,3521957191,257ntalמרפאות clinics

פרטיים 154210334רופאים


334ivate doctors

רפואיים ומכשירים תרופות
בית משקי ע"י שנקנו

222342554554dicines and medical
quipment bought
y households

בנכסים השקעה
הכל סך קבועים

חולים בתי

854

746

876

730

1.132

944

456

437

52

14

316

220

297

269

11

4

ed capital
ormation total

spitals

108146188193896287nicsמרפאות
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סקטור לפי ומימונה, לבריאות לאומית הוצאה כ"ד/3. לוח
TABLEXXIV/3.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH AND ITS FINANCING, BY

SECTOR
1L. million. at current pirces: budget years י תקציב שנות שוטפים: במחירים לי. מיליוני

cSiEl
הכל cסך 111"1
Totala £

o

o =

Pi
£J

3£
c ~pn
E 3
, o

/f
הכל סך 7,023מימון

§1976/77
156 3,5673,300FINANCING TOTAL

ולהשקעה לצריכה כוללת 7,0231,8081475,068Totalהוצאה expenditure on consumption
אחרים לסקטורים נטו העברות הפוש:


1,759

to
9

1 QT7 J
 1,768

and capital formation
Difference: net transfers to other sectors

הכל סך 11,070מימון
ly/ 1/ to
194 6,2004,676FINANCING TOTAL

ולהשקעה לצריכה כוללת 11,0702,9711797,920Totalהוצאה expenditure on consumption
אחרים לסקטורים נטו העברות הפוש.


3,229153,244

and capital formation
Difference: nel transfers to other sectors

לא^. מחוץ העברות כולל 11 1n^l111')inn rrancafrc■ frnm ahmaH.

סקטור לפי חולים, בבתי אשפוז ליום שוטטת הוצאה כ"ד/4. לוח
חולים בית וסוג מבצע

TABLE XXIV/4.CURRENT EXPENDITURE PER DAY OF HOSPITALIZATION IN
HOSPITALS, BY OPERATING SECTOR AND TYPE OF HOSPITAL

il. at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים, ^במחירים
Hospitals חולים בתי

למחלות
ממושכות
Chronic

נפש לחולי
Mental

כלליים
General

הכל סך
Total

ALL HOSPITALS
Government1
Nonprofit institutions
Other

ALL HOSPITALS
Government1
Nonprofit institutions
Other

ALL HOSPITALS
Government'
Nonproift institutions
Other

112

112
148
50

168

150
266
108

246

242
373
129

1975/76
73 331

89 318
164 348
45 285

1976/77
109 551

142 510
248 605
60 358

1977/78
178 881

238 857
359 921
97 535

201

220
275
58

324

330
517
85

512

548
768
124

החולים בתי כל
ממשלה1

רווח כוונת ללא מוסדות
אחר

החולים בתי כל
ממשלה1

רווח כוונת ללא מוסדות

החולים בתי כל
ממשלה1

רווח כוונות ללא מוסדות
אתר

1 Including local authorities.
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HOSPITALIZATION

End of year

ובעלות סוג לפי חולים1, כ"ר/5.בתי לוח
TABLEXXIV/5.HOSPITALS', BY TYPE AND OWNERSHIP

אשפוז

TOTAL
Type of
institution

General care
Tuberculosis
Mental diseases
Mentally retarded
Chronic diseases
Rehabilitation
Ownership

Government
Municipal government
Local authorities
General Workers Sick
Fund

Hadassah
Malben
Missions
Other nonprofit
hospitals

Private hospitals

141

44

40

54
3

34
2
I

14

7
24

58

135

45

40

47
3

33
2

14

1

8

23

53

130

47

41

39
3

29
2
I

14

1

5
8
19

51

160

50

42 \
V
3

33
2

I

16

I

5
9

24

69

42
1

61

27
4

33

4
14

1

5
8
II

59

42
3

55

30
3

27

4
16

1

10
8

10

57

50
9

21

3

20

4
12

.30

36
9

"{

2
10

3

5
8

31

1 Excluding institutions for mentally retarded, Since 1974

מוסד סוג
כללי טיפול

שחפת
נפש מחלות

מפגרים
ממושכות מחלות

בעלותשיקום
ממשלה

ממשלתית עירונית
מקומיות רשויות

כללית חולים קופת

הדסה
מלבן

מיסיונים
ציבוריים חולים בתי

אחרים
פרטיים חולים בתי

מיטה סוג לפי חולים, לבתי כד/6.קבלות לוח
TABLE XXIV/6.ADMISSIONS TO HOSPITALS, BY TYPE of BED

GRAND TOTAL

GRAND TOTAL
General care tola!
Internal medicine'
Neurology
Oncology
Intensive care unit2
Paediatrics
Prematures
General surgery
Orthopedics
Urology
Surgery, other3
Ophthalmology
Ear, nose. Sl throat
Gynaecology
Obstetrics
'ental diseases
hronic diseases'
ehabi/iialion

Th o
608.3
Rates

158.8
152.1
35.7
1.3
1.0
3.3
17.7
2.3
20.7
6.7
3.9
3.0
4.7
4.9
18.9
28.3
3.5
2.4
0.8

us and s
565.3 537.3
per 1 ,000 popu
153.1 141.1
147.1
34.4
1.3
1.0
3.3
17.8
1.9

20.0
6.5
3.8
3.0
4.8
5.0
17.4
26.9
3.7
2.3
0.7

140.7
33.2
1.3
1.0
2.8
17.6
1.3

19.1
6.3
3.5
2.8
4.6
4.6
16.4
27.8
3.7
2.0
0.7

508.8
lation

144.0
137.7
32.4
1.1
0.9
2.2
16.1
1.1
17.7
5.9
3.2
2.8
4.2
4.1
16.0
29.1
4.0
1.9
0.6

129.2 U7.2 114.9

0.9

אלפים
498.8 402.9 319.5 268.8

תושבים ל1.000 שיעורים
142.8 136.2 124.7 122.6
136.2
31.1
1.0
0.8
1.7

16.0
0.7
18.0
5.7
3.2
2.7
4.4
4.5
16.1
29.9
4.3
1.9
0.5

'ncluding internal, internal geriatrics, dermatology and
cereal diseases and multipurpose. 2 Incl. intensive cardiac
are. respiratory care and general intensive care 3 )ncl
eurosurgery, chest andcardiac surgery,plasticsurgeryand oral
urgery. 4 Incl. tuberculosis and Hansens's disease

כולל סך

כולל סך
הכל סן כלליות מחלקות

פנימית'
עצבים

אונקולוגיה
נמרץ2 טיפול

ילדים
בילוד מיוחד טיפול

כללית כירורגיה
אורתופדיה
אורולוגיה

אחרת3 כירורגיה
עיניים
א,א.ג.

נשים מחלות
יולדות

נפש מחלות
ממושכות4 מחלות

שיקום

ובלתי ומין עור גריאטרית. פנימית פנימית. כולל \
נמת. טיפול לב. נמרץ טיפול כולל 2 י מוגדרות
נוירוכירורגיה. כולל 3 נשמתי. נמח טיפול כללי
כולל 4 ולסת. פה פלסטית כירורגיה ולב, חזה ניתוחי

והנסן. שחפת

5.2
2.5
3.0
3.7
3.6
15.3
28.5
4.1
1.6)
1.7)

0.7

4.2
2.0
2.1
2.8
2.6
15.1
26.2
3.9
2.7

0.7

5.0
1.5
2.1
2.4
3.6
15.1
24.7
3.6

"1
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מיטה1 וסוג בעלות לפי חולים, בבתי מיטות כ"ד/7. לוח
TABLEXXIV/7.BEDS IN HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND TYPE OF BED1

End of year שנה 1'"

מיטה וסוג 1978.1979Ownership§194819501960196519701975כעלות and type of bed

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

הכל 4,62615,613סך 7,62723,727 1838223,61426,41827,556TOTAL

Ownershipבעלות
6895,785ממשלה 2,9968,865 7,6088,41310,04310,468Government

ממשלתית עירונית 1,198 1,4071,3831,403Municipal government
מקומיות 451793רשויות 583195 1,261285285285Local authorities

כללית חולים 6492,636קופת 9973,744 3,1214,4444,9914,994General Workers Sick

Fund
431477הדסה 541590 491631909936Hadassah
1,425מלכן 1,234 3991,316Malben

268434מיסיוניס 404606 444566607593Missions
ציבוריים חולים 771669בתי 6571,689 8891,4222,2442,810Other nonprofit

hospitalsאוורי0
פרטיים חולים 1,3673,394בתי 1,4495,606 4,1695,1305,9566,067Private hospitals

מיטה Typeסוג of bed
2,6816,688כלליות 4,7139,705 7,95811,43312,21112,249General
623595שחפת 842273 430932020Tuberculosis

נפש מחלות
1,1976,262 1,917

7,152 I
7,908

8,1758,6088,837Mental diseases
3,087מפגרים )Mentally retarded

ממושכות מחלות
125(

1,765)
; 155

3,015 1,5093,3604,9185,770Chronic diseases
303/465\שיקום 577553661680Rehabilitation

ationש תושבים ל000,ו Ratesיעודים per 1 ,000 popu

הכל 5.67.3סך 5.67.9 7.16.87.17.2TOTAL

3.23.1כלליות 3.43.2 3.13.33.23.2General
0.80.3שחגת 0.60.1 0.20.00.00.0Tuberculosis

נפש מחלות
MJ2.9 1.4

2.4)
3.0

1.0)
2.32.32.3Mental diseases

Mentallyמפגרים retarded
ממושכות מחלות

02 !

0.8)
0.1

0.1)

1.0 0.61.01.31.5Chronic diseases
10.2שיקוס 0.20.20.20.2Rehabilitation

מוסדות כולל לא 1974.■■מפגרים.1 בשנת "החל 1974.arHrH cmntaliv rpt1F wl inctitntinnc fnr m*
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סוג לפי חולים, בבתי המיטות ותבוסת ממועעת שהייה כ"ד/8. לוח
מיטה

TABLE XXIV/8.AVERAGE DURATIONOF STAY AND BED OCCUPANCY IN HOSPITALS,
BY TYPE OF BED

Type of bed .1979 §1978 1977 1975 1970 1965 1961 מיטה סוג

GRAND TOTAL

General care  total

Internal medicine1
Neurology
Oncology
Intensive care unit2
Paediatrics
Prematures
General surgery
Orthopedics
Urology
Surgery, other'
Ophthalmology
Ear, nose. Si. throat
Gynaecology
Obstetrics

Mental diseases
Chronic diseases*
Rehabilitation

Hospitalization
GRAND TOTAL

GRAND TOTAL
General care  total

Internal medicine'
Neurology
Oncology
Intensive care unit2
Paediatrics
Prematures
General surgery
Orthopedics
Urology
Surgery. other'
Ophthalmology
Ear. nose. Sl throat
Gynaecology
Obstetrics

Mental diseases
Chronic diseases'
Rehabilitation

של (אלפים) שהייה אתמאושפזיםימי החושעזבו 1entsבתי discharged from hospitals לים

כולל 4,3875,1326,7037,4147,4646,9898,708סך
ממוצעתשהי of(ימים)יה stay (days)Average duration

 כלליות 8.38.98.97.67.06.76.5מחלקות

הכל סך
9.88.68.27.8פנימית'

15.915.415.214.412.111.211.0עצבים

אונקולוגיה
נמרץ2 טיפול

17.0
4.7

15.6
4.5

13.0
4.3

12.7
4.4

7.96.66.36.0ילדים

בילוד מיוחד 21.314.712.612.7טיפול

כללית 8.68.07.57.3כירורגיה

13.014.214.212.211.010.4Iאורתופדיה 0.0

15.016.615.112.711.410.410.2אורולוגיה

אחרתי 14.014.112.411.411.010.810.4כירורגיה

13.912.811.19.68.58.28.1עיניים

6.68.77.05.65.35.05.1א.א.ג.

4.64.44.03.43.33.33.2נשים
5.44.84.44.14.04.04.0יולדות

נפש 52./171.1מחלות 7154.8166.4181.4195.3227.0

ממושכות4 230.0196.0202.9190.2מחלות

109.079.393.1109.476.774.174.1שיקום

days (thousands) incl. patients not yet discharged עזבו שטרם חולים כולל (אלפים) אשפוז מי
9,247 8,639 8,304 8,010 8,306 6,369 5,677
Occupancy (percentages) (אחתים) תפוסה
88.5 92.0 91.8 92.7 96.9 97.4 98.5
84.6 84.4 84.7 86.9 92.4 94.8 96.2

85.5
87.7
68.9
75.9
78.6
95.2
83.8
84.9
85.7
82.1
76.9
78.5
91.7
91.0
88.4
97.5
88.5

84.9
86.3
64.0
75.9
80.8
91.3
82.5
87.0
84.8
82.5
80.8
78.0
92.2
89.7
100.4
97.4
90.0

86.7
85.6
70.3
77.5
83.0
85.4
83.8
87.4
84.8
81.1
78.9
74.3
74.3
86.6
100.9
95.1
89.1

86.5
87.1
67.4
79.6
87.0
100.1
85.0
88.7
86.0
85.5
80.3
81.7
96.7
93.1
99.0
97.8
87.8

107.6

89.6
99.2

82.6
91.6
89.0
95.4
104.5

90.9

104.3

94.8
95.8

113.3

95.0
99.1

87.3 100.3
100.0 86.2
102.9 107.4
93.3 86.0
104.1 110.1

88.2 88.8

כולל סך

כולל סך
 כלליות מחלקות

הכל סך
פנימית1
עצבים

אונקולוגיה
נמרץ2 טיפול

ילדים
בילוד מיוחד טיפול

כללית כירורגיה
אורתופדיה
אורולוגיה

אחרתי כירורגיה
עיניים
אאג.
נשים

יולדות
נפש מחלות

ממושכות4 מחלות
שיקום

/14 See notes 14 in Table XXIV6. כ"ד/6. בלוח 4 עד 1 הערות ראה 1 _4
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יום וחולי מאושפזים  נפש חולי  כ"ד/9. לוח
TABLEXXIV/9.PSYCHIATRIC INPATIENTS AND DAY PATIENTS

1958196619701974197519771978

מוחלט1 Duמ0פרים t e numbersAb so 1

השנה Atבתהילת beginning of
year

5.891מיטות 4.3435.9437.8587,9788.1158.182Beds
יום לחולי 547567720755Placesמקומות for day patients

6.047מאושפזים 4.1887.2378.4128.4578.7548.925Inpatients

יוס חולי 
294790780887841Day patients

השנה Duringבמשך t h e year

 לאשפוז 8.690קבלות 4.61910.57712.60212.99212.48412.995Admissions for inpatient
הכלי careסך total'

ראשונות 3,724קבלות 2,3094.6954.8474.7004.856First admissions
חוזרות 4,966קבלות 2,3107,9078.1457,7848.139Readmissions

שנתקבלו 7.761הולים 4,18711,28411 .63511,18711 .639Inpatients admitted
לאשפוז

חתר לאשפוז 4,037מזה: 1,8786.5896.7886.4876,783Thereof: readmitted
כולל (לא 8.265שוחררו 5,40010.07412.25812.45212,18912,210Discharged (alive)

נפטרים)
חולים בבית 225נפטרו 111262288316354350Deaths while in hospital

טיפוליות 14,737אפיזודות 8,80718,10823,96924,71924,58825,265PATIENT CARE

הכל2 סך EPISODESTOTAL2

תושיעור ל000,ו iשביםים 0 n1.000popula tRates per
השנה Atבתחילת beginning 0f

year
2.3מיטות 2.22.42.42.32.22.2Beds

יום לחולי 0.20.20.20.2Placesמקומות for day patients

2.3מאושפזים 2.12.52.52.52.42.4Inpatients

יום וחולי 2.3מאושפזים 2.12.62.82.72.72.6Inpatients and day patients

השנה Duringבמשך t h e year

לאשפוז' 3.3קבלות 2.33.63.73.83.53.5Admissions for inpatient
הכל סך care' total

ראשונות 2.4קבלות 1.21.41.41.31.3First admissions
חוזרות 1.9קבלות 1.22.42.42.22.2Readmissions

שנתקבלו 3.0חולים 2.13.33.43.13.2Inpatients admitted
חוזר לאשפוז 1.5מזה: 0.92.02.01.81.8Thereof: readmitted

כולל (לא 3.2שוחררו 2.73.43.63.63.43.4Discharged (alive)
נפטרים)

טיפוליות 5.6אפיזודות 4.46.17.17.26.86.8PATIENT CARE
הכל2 סך EPISODESTOTAL*

Excludes transfers from one establishment to another.
2 Includes admissions of day patients.

למוסד. ממוסד העברות כולל לא 1

יום. חולי של קבלות כולל 2
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הלידות מכלל כאחוז חולים, בבתי ופטירות לידות כ"ד/10. לוח
והפטירות

TABLEXXIV/10.BIRTHS AND DEATHS IN HOSPITALS, AS PERCENTAGE OF TOTAL
BIRTHS AND DEATHS

Deathsפטירות

חי מתלידות לידות
Live birthsStillbitrhsהגילים 01כל +

All ages

נ י ד ו ה CJewsי

195094.892.159.751.3 87.31950
195595.994.153.548.1 83.51955
196099.497.363.359.9 88.61960
196599.999.765.563.2 91.31965
1970100.099.968.767.1 91.81970
1975100.0100.071.770.5 90.41975
1977100.0100.072.471.5 91.71977
1978100.0100.072.268.3 9151978

ו ה י  NonJews1דים'לא

196054.594.734.028.5 46.11960
196580.6100.041.834.9 54.01965
197091.299.945.635.5 67.71970
197597.046.037.3 66.91975
197796.8100.049.342.1 72.21977
197898.5100.048.532.4 . 72.91978

Including East Jerusalem, since 1973. .1973 בשנת החל ירושלים, מזרח כולל 1

preventive medicine מונעת רפואה

והשנייה הראשונה חייהם בשנות ילדים חיסון ב"ד/וו. לוח
TABLEXXIV/11.IMMUNIZATION OF CHILDREN IN THE FIRST AND SECOND YEAR

OF LIFE

הדיווח כיסוי
(אחוזים)
Coverage

of

מדווחים 100 מתוך שחוסנו הילדים אחוז
Percent immunized children per 100 reported

הדיווח שנת
Year of

.ג. ב.ק
שחפת נגדנגד

משולש
Triplex vaccine

ילדים שיתוק נגד
Against poliomyelitis

חצבת נגד
reportingreporting

)percentages)
B.C.G.
against

tuberculosis

אבעבועות
Against
smallpox

שלוש
זריקות

3 injections

דחף זריקת
Booster
dose

שלוש
האבלות

3 feedings

האכלה
רביעית

4th feeding

Against
measles

During first year o f life
 29 87

27 88
58 22 91
12 8 90
5 4 90
45 86

During second year o f life

הראשונהם
687890
727189
767491
75290
752090
763674
השנייהם ח ה

ת נ ש
83
87
86
87
89
89
בשנת

1965
1967
1970
1975
1977
1978

1965 749485
1967 807386466
1970 811148846624
1975 798148658178
1977 828148658483
1978 836147568181

HEALTH 642



בעלות לפי בפיקוח, והמקרים ובילד באם לטיפול תחנות ב"ד/2ו. לוח
TABLE XXIV/12.MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES AND CASES UNDER

SUPERVISION, BY OWNERSHIP

cילדים
§!.siילדיםבגיל

Eg.aבעלות 1תינוקות* Ownershipמבוגריםונוערמשפחות4
fi =InfantsChildrenFamiliesChildrenAdults

as* cagedand
U14youth

Cases admitted during the year השנה במשך שנתקבלו מקרים

1950

1960
1965

1970

1975

1977TOTAL

Ministry of Health
General Workers' Sick Fund
Hadassah
Jerusalem Municipality
Tel Aviv Yafo Municipality
Others

1,935

1,662

2,056

2,056

 . . 16,356 28,160 16,521

 . . 48,939 48,688 42,603
 40,920 63,544 59,585 44,443
524 52,440 77,577 72,418 56,722
639 74,831 103,664 93,425 76,563

532 76,681 111,301 94,351 77,681

532 53,591 77,573
11,054 16,283

219 201

6,702 9,904

4,433 5,996
682 1,344

64,615 52,894

14,566 13,039
273

8,080
5,236

1,581

294

6,608

4,188
483

589
644

707

778

843

583

203

3

26

25

3

.1950
1960
1965
1970

1975

הכל 1977סך

הבריאות משוד
כללית חולים ק^ח

הדסה
ירושלים עיריית

אביביפו תל עיריית
אחרים

Monthly average of cases
under supervision

של חודשי ממוצע
בפיקוח מקרים

19S07,75021,67119,469
1950

I96058916,57543,487111,458115,722
1960

196564422,23853,180167,002154,4511965

197070728,94966,735208,571205,2221,7376,8751970

197577844,20587,977295,533279,9482,6415,8931975

הכל 197784343,70789,489283,466313,2162,8639,7391977TOTALסך

הבריאות 53829,55859,489197,436219,6192,8639,739Ministryמשרד of Health
כללית חולים 2037,87915,30947,93651,804Generalקופת Workers' Sick Fund

31553121,060920Hadassahהדסה

ירושלים 262,2107,85219,22821,183Jerusalemעיריית Municipality

יפו אביב תל 257,8795,22416,70716,805Telעיריית Aviv Yafo Municipality

31,4371,3421,0992,935אחרים


Others
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לפי פיקוח, ותקופת ובילד באם לטיפול בתחנות מגעים כ"ד/13. לוח
מגע וסוג התחנה על בעלות רשומים, סוג

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

מגע Typeסוג of contact
פיקוח תקופת

ובעלות רשומים TypeממוצעתNurseאחותסוג of registered case and
התחנה רופאעל Averageבדיקת periodownership ofcentre

Examinationבתחנה ביתביקורים ofביקורי supervision
by doctorsVisits at centreHome visits

נפשותממוצע ל100 חודשיםחודשי

Monthly average per 100 personsMonths
הכל סך הרות 33112117.2PREGNANTנשים WOMEN

TOTAL
:Thereofמזה:

הבריאות 33117106.8Ministryמשרד of Health
חולים 3998167.5Generalקופת Worker's Sick Fund

אביביפו תל 42125146.8Telעיריית Aviv Yafo Municipality

ירושלים 328668.2Jerusalemעיריית Municipality

הכל סך 18105810.5INFANTSTOTALתינוקות
.. :Thereofמזה

הבריאות 16104710.0Ministryמשרד of Health
חולים 221021512.0Generalקופת Worker's Sick Fund

אביביפו תל 30135811.1Telעיריית Aviv Yafo Municipality
ירושלים 2091711.0Jerusalemעיריית Municipality

הכל סך 1019I31.2TODDLERSTOTALפעוטות
:Thereofמזה:

הבריאות 1119229.7Ministryמשרד of Health
חולים 717441.0Generalקופת Worker's Sick Fund

אביביפו תל 619236.0Telעיריית Aviv Yafo Municipality
ירושלים 422226.7Jerusalemעיריית Municipality

ונוער' 321659.7CHILDRENילדים AND YOUTH1

נפש1 141672.6MENTALחולי CASES'

ריאות1 9582.0LUNGחולי CASES'

ממושכות 91817.3OTHERמחלות CHRONIC

'DISEASESאחרות1

Only governmental health centres take care of this type of
registered case.

בסוג מטפלות הבריאות משרד בבעלות תחנות רק
רשומים. של זה
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use of health services בריאות כשירותי שימושים
התמחות לפי רופאים, של בית וביקורי רופאים אצל ביקורים  כ"ד/4ו. לוח

ומין אוכלוסייה קבועת הרופא,
TABLEXXIV/14.VISITS AT DOCTORS AND HOME VISITS, BY SPECIALIZATION OF

DOCTOR, POPULATION GROUP AND SEX

X XII 1977

NonJews ם י ד ו ה אי ל

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

Jews ם י ד ו יה

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

usandאלפים sTh o

הכל 9,900.04,194.05,706.0563.1255.2307.9TOTALסך

או משפחה 5,497.12,455.73,041.4380.4171.4209.0Familyילדיםרופא doctor or
paediatircian

נשים 360.7360.713.7רופא


13.7Gynecologist

שיניים 1,920.1793.11,127.055.125.529.7Dentistרופא

פס או 116.157.358.85.12.22.9Psychiatristיכולוגפסיכיאטר or psycho
logist

מהתמחות 1,621.8719.6902.279.939.040.9Otherאחרתרופא specialist

בית 384.0168.2215.828.917.111.8Homeכיקורי visits

נפשות ל100 perממוצע 100 personsAverage

חודשים inבשלושה three months

הכל 349.0298.0400.0107.895.4J20.7TOTALסך

ילדים או משפחה 193.8174.4213.072.864.181.9Familyרופא doctor or
paediatircian

נשים 12.725.32.65.4Gynecologistרופא

שיניים 67.756.378.910.69.511.6Dentistרופא

פסיכולוג או 4.14.14.11.00.81.1Psychiatirstפסיכיאטר or psycho
logist

אחרת מהתמחות 57.251.163.215.314.616.0Otherרופא specialist

בית 13.511.915.15.56.44.6Homeביקורי visit
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ומין גיל המתנה, תקופת לפי לאשפוז, ב"ד/5ו.המתנה לוח
TABLEXXIV/15.WAITING FOR HOSPITALIZATION, BYWAITING TIME, AGE AND SEX

X XII 1977

Watting time

Females נקבות

55+ 2554 024 הכל סך
TolaI

Males זכרים

55+ 2554 024 הכל סך
Total

לאשפוז המתנה תקופת

Hospitalized in the last half year האחרונה השנה בחצי אושפזו

TOTAL

Less than one week

13 weeks

15 months

6 months and more

םאלפ sandsThouי
הכל 67.223.421.322.668.619.725.323.6סך

משבוע 42.915.714.013.248.015.415.317.4פחות

שביעות 1  311.84.2.3.04.69.02.14.12.7

חודשים ו  510.83.44.03.59.21.44.83.0

ויותר חודשים 61.70.10.31.32.40.81.10.5

Percentages
100.0100.O100.0100.0100.0TOTAL

58.670.O78.260.473.5weekLess than one

20.213.110.816.3I 1.613 weeks

15.413.57.018.913.0I5 months

5.83.44.14.41.1more6 months and

Were not hospitalized

Thousands

אחוזים

100.0 100.0 100.0

65.7 67.0 63.8

14.2 17.9 17.6

18.7 14.5 16.1

1.4 0.6 2.6

אושפזו לא
אלפים

הכל סך
משבוע פחות

שבועות. ו  3

חודשים ו  5

ויותר חודשים 6

הכל 16.76.0565.117.74.97.45.0TOTALסך

מחודש 4.31.41.61.24.81.42.41.1Lessפחות than one month

חודשים ו  59.53.03.43.19.82.74.03.015 months

ויותר חודשים 62.91.60.60.82.10.81.00.96 months and more

ו ח םא י tagז esPerce n

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מחודש 25.623.928.624.227.927.831.622.6Lessפחות than one month

חודשים ו 556.650.360.559.956.555.254.360.915 months

ויותר חודשים 617.825.810.915.915.617.014.11656 months and more
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עבודה כוח תכונות אוכלוסייה, קבוצת לפי בריאות, ביטוח כ"ד/16. לוח
וקופה

TABLEXXIV/16.HEALTH INSURANCE, BY POPULATION GROUP, LABOUR FORCE

CHARACTERISTICS AND FUND

Percentagesאחוזים

אוכלוסייה
הכל סך 
Population
 total

Fund קופה
לא

מבוטחים
Not

insured

מבוטחים
הכל סך 
Insured
total

קופ"ח
עממית
People's
sick fund

קופ"ח
כללית
General
Workers'
sick fund

קופ"וו
לאומית
National
sick fund

קופ"ח
מכבי

Maccabi

 אוכלוסייה
הכל סך

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0POPULATIONTOTAL

Population group
Jews
NonJews

43.5
56.5

97.6
2.4

93.2
6.8

91.0
9.0

97.3
2.7

אוכלוסייה קבוצת
91.9
8.1

89.3

10.7
יהודים

לאיהודים

Labour force
characteristics

העבודה בכוח תכונות

53.154.256.953.155.861.434.5Employedמועסקים persons

מועסקים 46.945.843.146.944.238.665.5Unemployedבלחי

בעבודה Statusמעמד at work
חברי וכולל 82.583.067.385.574.674.068.8Employeesשכירים (incl. coopera

tiveקואופרטיבים) members)

17.517.032.714.525.426.031.2Otherאחר

יד Occupationמשלח
חופשיים 20.620.730.519.917.025.218.0Scientiifcמקצועות and academic

workersואקדמאיים

4.44.59.13.77.97.22.3Administralorsמנהלים and
managers

מכירות עובדי ,38.438.734.437.942.543.331.5Clericalפקידים. sales and service

שירותים workersועובדי

בחקלאות 4.64.43.15.22.70.58.3Agriculturalעובדים workers

מקצועיים 26.025.821.226.625.621.831.1Skilledעובדים workers in industry.

במחצבים. .miningכתעשייה. building and

ובתחבורה transoprtבבנייה

אחרים 6.05.91.76.74.32.18.8Otherעובדים workers in industry.

במחצבים. .miningבתעשייה. building and

ובתחבורה transportבבנייה
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לימוד שנות לידה, יבשת מחלה, מין, לפי כרוניים חולים כ"ד/17. לוח
(יהודים) יד ומשלח

TABLEXXIV/17.CHRONICALLY ILL PERSONS, BY SEX, DISEASE,
CONTINENT OF BIRTH, YEARSOF SCHOOLING AND OCCUPATION (Jews)

X XII 1977
Standardized rates per 1,000 aged 25 and over ומעלה 25 בני ל1,000 מתוקננים שיעורים

Continent of
birth, years of
schooling and
occupation

Female נקבות

לב מחלת לחץ
Heart
disease

יתר
דם

Hyper
tension

סוכרת
Diabetes

הנל> 0ך
Total

Males זכרים

לב מחלת לחץ יתר
דם

Hyper
tension

Heart
disease

סוכרת
Diabetes

הכל1 סך
Total1

לידה, יבשת
לימוד שנוח
יד ומשלח

POPULATIONTOTAL I 58.7 136.4 66.1 192.3 ן 61.3 87.4 47.8 162.7 | הכל אוכלוסייהסך
Continent o f birth
Israel
Asia
Africa
Europe  America

32.0 91.4 47.6 124.4

43.5 147.0 68.8 191.8
53.5 137.4 87.2 211.7

68.2 137.2 64.3 195.5

56.1 81.9 43.1 125.0

41.4 65.8 53.6 128.7

47.6 62.6 47.3 112.5

74.3 102.9 46.3 169.0

Years o f schooling
04
58
912
13

140.851.798.941.7259.1108.3154.088.8
170.058.192.470.8209.867.062.462.4
150.241.998.965.3172.450.6124.755.2
143.638.981.457.4144.329.4110.561.8

לידהיבשת
ישראל
אסיה

אפריקה
אמריקהאירופה 

לימודשנות
04
58

912

13

Labour force characteristics עבודה כוח תכונות

יד משלחי לפי mployed;מועסקים. persons, by occupation
חופשיים 117.816.391.448.176.518.836.123.4Scientificמקצועות and academic

workersואקדמיים
142.037.4101.468.9143.023.198.621.0Administratorsמנהלים and

managers
מכירות עובדי ,137.246.975.657.1142.638.7117.023.6Clericalפקידים, sales and
שירותים serviceועובדי workers
בחקלאות 101.328.361.236.1173.885.690.664.7Agriculturalעובדים workers
מקצועיים 120.940.469.539.7205.091.3169.418.9Skilledעובדים workers in

.industryבתעשייה, mining,
בבנייה buildingבמחצבים

andובתחבורה transport
אחרים 127.520.489.848.3179.065.665.576.2Otherעובדים workers in
,industryבתעשייה, mining,

בבנייה buildingבמחצבים,
andובתחבורה transport

לכוח שייכים 204.161.8117.8104.3209.575.2145.965.7Notאינם in labour force
העבודה

1 Those suffering from more than one illness were registered once
only.

אחת. פעם רק נכללו אחת ממחלה ביותר ffVm
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וסעד רווחה כ"ה. פרק

לאומי ביטוח

תשלומים על נוסף חוק. לפי שלא תשלומים
נכללו ולשאירים לזקנים הלאומי הביטוח חוק לפי
אשר ושאירים, קשישים לקבוצות תשלומים גם
חוק במסגרת להשתלב יכלו לא הגבוה גילם מפאת
רמה על עולה אינה הכנסתם ואשר הלאומי הביטוח
מן גבייה אין אלה תשלומים בעבור שנקבעה.
והסוכנות המדינה אוצר אותם ומממנים הציבור

היהודית.
סוציאליות הטבות זו במסגרת משלמים כן
הוא העיקרי קיומם שמקור ולשאירים לקשישים

לאומי. לביטוח המוסד קצבת

כללית נכות
שכתוצאה למבוטח משלמים נכות קצבת
תאונה ממחלה, הנובע נפשי או גופני,שכלי מליקוי
מחייתו, כדי להשתכר הכושר לו אין מלידה, מום או
אותו עקב צומצם מעבודה להשתכר שכושרו או

נכים: סוגי לשני משלמים הקצבות ליקוי.
באפריל ו 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
המלאה הקצבה נכות. ועדת ע"י הנקבעת
כמוגדר הממוצע מהשכר 259', היא לבודד
וכן לזוג, ו)37.59 לאומי, לביטוח בחוק
הילדים משני אחד כל בגין 59', של תוספת

הראשונים.
שאחוז קשים נכים מיוחדים. שירותים ג.
לעזרה הזקוקים לפחות, ,/"5ד הוא נכותם
זכאים יומיום, פעולות לביצוע מהזולת רבה
500/c. כין הנעה מיוחדים, לשירותים לקצבה
בהתאם הכל מלאה, יחיד מקצבת 1 50o/f V

בזולת. תלותו לדרגת
ניידות ד.

בניידות למוגבל משלמים ניידות קצבת .1
והוא מ0'409 גבוהה מוגבלותו שדרגת
ולמוגכל תוקף בר נהיגה רישיון בעל
%60'D גבוהה מוגבלותו שדרגת בניידות
קצבת תוקף. בר רישיון כעל ואינו
המוגבלות. אחוז לפי משולמת הניידות
קצבה מקבל מחייתו כדי המשתכר זכאי

משתכר. שאינו מזכאי כפולה

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
ההשקעות כלל על הצמדה הפרשי נרשמים

השנה. תוך שהכשילו
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 כביטוח 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

וכוי. סטודנטים נתמכים,
מהמבוטחים שניגבו ביטוח דמי גבייה:

הלאומי. הביטוח חוק לפי ומהמבטחים
המעכירים של חלקם לפי משכירים הגבייה מיון
מנכים שהמעבידים ההנחה על מבוסס והשכירים
לנכות רשאים שהם החלק את השכירים של משכרם

חוק. לפי
חודשיים, תשלומים גבייתיות. גמלאות
הלאומי, הביטוח חוק לפי למבוטחים ששולמו

שנגבו. הביטוח מדמי ממומנים ואשר
תקציב. שנות לפי הם הנתונים

ושאירים זקנה

למבוטח משולמת חוק לפי זקנה קצבת
לאשה ו65 לגבר 70  זקנה לגיל בהגיעו
שנים חמש הקצבה משולמת מסוימים (בתנאים
הממוצע מהשכר 160/f כגובה היא הקצבה קודם).
כן לזוג. ו,'249 לבודד לאומי לביטוח בחוק כמוגדר
הילדים משני אחד כל עכור 59', של תוספת ניתנת

הראשונים.
לאלמנ/ה משולמת חוק לפי שאירים קצבת

מבוטח/ת. של
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מזונות דמי

מבטיח  תשלום הבטחת  המזונות חוק
דין בפסק שזכתה למי מינימליים אמצעיקיום
משחרר חובו, את ממלא אינו החייב אם למזונות.
על ומטיל לפועל, הוצאה מהליכי האשה את החוק
מלוא את החייב מן לגבות לאומי לביטוח המוסד

לפסקהדין. בהתאם ממנו המגיע הסכום

ילדים

בישראל ילד כל בגין משלמים ילדים קצכת
לביטוח המוסד "י ע ישירות שנה, 18 לו מלאו שטרם
לילד קצבה נקודת לפי נקבעת הקצבה לאומי.
נוסף, ילד לכל ורבע ונקודה והשני הראשון
הכנסה במס הזיכוי נקודת ערך לפי הוא כשערכה
לצרכן המחירים למדד במלואה הצמודה 

שנה. כל ואפריל באוקטובר ומתעדכנת
החיילים חוק (לפי צכא יוצאי קצבת
למשפחות ניתנת לעבודה) חזרה  המשוחררים
ביטחוני בשירות או בצה"ל שירת מבניה שאחד
ע"י הממומנת זו, קצבה בחוק. כמוגדר אחר
ומעלה רביעי ילד בגין לראשונה שולמה הממשלה,
זו קצבה משלמים ב1.11.1974 החל ב1.7.1970.

שלישי. לילד גם
חוק לפי זכאות אין כאשר ב1.9.1971, החל
זהה בשיעור קצבה ניתנת המשוחררים, החיילים

הבאות: לקבוצות גם צבא יוצאי לקצבת
במימון  סעד נתמכות למשפחות 

הממשלה;
אחרי שעלו חדשים עולים למשפחות 
היהודית. הסוכנות במימון  1.9.1967

נכללו (1975) הכנסה במס הרפורמה לפני
למשפחה; קצבאות במסגרת

הקצבה ילדים. מרובת משפחה קצבת
הרביעי הילד בגין ב1.9.1959 לראשונה שולמה
הורחב 1965 בשנת .14 גיל עד לילדים ומעלה,

.18 גיל עד לילדים שולמה והקצבה החוק,
השלישי לילד הקצבה שולמה ב1.4.1970 החל
לילד גם ומ1.10.1972 לאשכירים, במשפחות

השכירים. משפחות של שלישי
ב לראשונה שולמה עובדים ילדי קצכת
המעביד באמצעות שכירים למשפחות 1.8.1965
החל .18 גיל עד הראשונים ילדיהן שלושת בעבור
הילדים לשני הקצבה שולמה ב1.10.1972
לילד ואילו המעביד, באמצעות בלבד הראשונים
משפחה קצבת במסגרת "ל לב המוסד ע"י השלישי
במס, הרפורמה הפעלת ממועד ילדים. מרובת
ילדיהן עבור קצבה אלה משפחות מקבלות

מהמוסד. ישירות הראשונים

מסים לכיסוי ניתנת עומדת הלוואה .2
ההלוואה אחוז מנועי. רכב על החלים
בניידות למוגבל כדלהלן: הוא העומדת
מוגבלותו כאחוז  נהיגה רישיון בעל
רישיון לו שאין בניידות למוגבל בניידות,
מוגבלותו מאחוז 759'0  נהיגה

בניידות.

עבודה נפגעי

לו שאירעה למבוטח מקנה עבודה נפגעי ביטוח
חוק מכוח הבאות לגמלאות זכות בעבודה פגיעה

הלאומי: הביטוח
שנפגע לעובד תשלום פגיעה: דמי א.
יומיים על העולה לתקופה ונעדר בעבודה,

יום. 182 על עולה ואינה
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: כאופנים
בין נכותו שדרגת לנפגע פעמי חד מענק .1

; ל0י199 590
נכותו שדרגת לנפגע חודשית קצבה .2

מ0י199. 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.
באמצעות רפואי ושיקום אשפוז כולל ריפוי ה.

חולים. קופות
לשיקום זכאי וכלכלי. מקצועי שיקום ו.
של נכות דרגת לו שנקבעה עבודה נפגע הוא
לעבודתו לחזור מסוגל ושאינו לפחות $109<

אחרת. מתאימה לעבודה או הקודמת

אימהות

גמלאות: סוגי שני מעניק אימהות ביטוח
הראשון חלקו יולדת; לכל לידה מענק א.
השני וחלקו האשפוז, הוצאות לכיסוי ניתן
לרך ראשוני ציוד לקניית כספי מענק הוא

הנולד.
שכירה עובדת שהיא למבוטחת לידה דמי ב.
(עד לידה חופשת של לתקופה עצמאית או

שבועות). 12
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שבעבורן הנפשות מספר המשפחה: גודל
למחייה. הכספית התמיכה מחושבת

שבעבורן נפשות אחרים. ונספחים הורים
למשפחה שייכות שאינן התמיכה, מחושבת

משותף. בית במשק עמה גרות אך הגרעינית
סוציאליים עובדים ע"י נקבעת הנזקקות מהות
להגיע מסוגלת אינה כי שנמצא יחידה כל בעבור
החייבים אחרים אין וכי למחייה מספקת להכנסה
התנאים את ממלאת ואשר חוק. פי על במזונותיה
קבלת לצורך נזקקות אישור לגבי בהוראות שנקבעו
נקבע משפחה כל לגבי למחייה. כספית תמיכה

לנזקקות. העיקרי הגורם
שהובאו מקורות יש): (אם נוסף קיום מקוי
למחייה, התמיכה גובה קביעת לצורך בחשבון
ושל ילדים מרובות משפחות של הקצבאות למעט
צוין  אחד ממקור יותר היה אם צבא. יוצאי

העיקרי.
נפתח שבה השנה הראשונה: הפנייה שנת
לסוג לב שים בלי סעד, בלשכת תיק לראשונה

שניתנו. העזרה או הטיפול
: האחרונה בשנה שנוספו חדשות משפחות
במשך למחייה כספית תמיכה קיבלו שלא משפחות
משפחות (כולל הנקובה לשנה שקדמה השנה

שלפניה). בשנים תמיכה שקיבלו
תקציב. שנות לפי הם הנתונים

מקורות
מתוך נתקבלו כ"ה/9  כ"ה/5 בלוחות הנתונים
משרד של סעד תשלומי מרכז של הסיכומים
הנתונים ב1969/70 החל והרווחה. העבודה
במזרח הסעד לשכות שבטיפול משפחות גם כוללים

ירושלים.

אבטלה

שהשלים שכיר מובטל אבטלה לדמי זכאי
שנה 20 לו מלאו בחוק, כמוגדר הכשרה תקופת
שנה 60 או (לגבר) שנה 65 לו מלאו לא ועוד

(לאשה).

מילואים שירות

קרן ביטול עם ב1.10.77 שהוקם חדש ענף
תגמולים תשלום  הענף באחריות ההשוואה.
אחד. יום על העולה תקופה במילואים למשרתים

מקורות

של ולתכנון למחקר האגף מן נתקבלו הנתונים
על יותר מפורטים הסברים לאומי. לביטוח המוסד
השינויים הביטוח, דמי שיעורי הגמלאות, סוגי
ברבעון בירחון למצוא אפשר וסיבתם התקופתיים
של ובהוצאתו שבעריכתו הסטטיסטי ובשנתון

המוסד. של ולתכנון למחקר האגף

סעד

והסברים הגדרות

מבודד, המורכבת יחידה היא משפחה
יחד המתגוררים אנשים מקבוצת או ממשפחה

משותף. בית במשק

נבחרים פרסומים

מיוחדות באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים 340
1958/69

תקציבי  גי 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  כ"ה/1. לוח
TABLEXXV/1.INSURED PERSONS AND CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF INSURED

PERSONS

Class of insured .1979/80 §1978/79 1975/76 1970/71 1965/66 1960/61 1955/56 המבוטח סוג

TOTAL

Employees

Selfemployed

Nonemployees and
not selfemployed

Voluntarily insured

Insured persons (thousands) at begining of the year

1,470 1,410 1,300 1,060

1,143 1,100 1,035 840

222 215 195 160

103 92 67 55

השנה בתחילת (אלפים) מבוטחים

3

הכל 535660870סך

386479700שכירים

120142133עצמאים

שכירים 203030אינם
עצמאים ואינם

ברשות 997מבוטחים

Contribution1 (IL. million at current prices) the whole year השנה כל שוטפים) במחירים לירות (מליוני גבייה'

TOTAL 36,930 18,364 4,472 994 273 112 42 הכל סך

ח S<=sentוזיםא aPer c

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

הכל סך 86.383.687.790.492.892.492.9Employeesשכירים total

של 62.160.767.772.576.374.074.5Employer'sחלקם share
המעבידים

של '24.222.920.017.916518.418.4Employeesחלקם share
השכירים

שכירים 13.716.412.39.67.27.67.1Nonemployeesשאינם

1 Incl. reserve service insurance, civil defence levy, parallel tax, אזרחית. התגוננות היטל מילואים. שירות ביטוח כולל 1

and postprimary education levy. עליסודי. חינוך והיטל מקביל מס
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סוג לפי לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,  ב"ה/2. לוח
מימון1

TABLEXXV/2.INCOME, EXPENDITURE AND BALANCES OF THE NATIONAL

INSURANCE INSTITUTE, BY TYPE OF FINANCING1

1955/561960/611965/661970/711975/7691978/79♦1979/80

נמ ו י ליל תי ו שוטפים)(במחירים.
prices)current0 n (almiM iI L.

הכל סך 43.8141.9404.51,396.48,471.542,106.1122,055.0INCOMEהכנסות TOTAL
הלאומי2 הכיסוח .43לענפי £141.9390.91.286.47.356.538.925.6114,765.0To National Insurance

הגל branches2סך lolal
הביטוח חוק לפי 42.511מגבייה 1.7272.7974.33,685.014,689.928,550.0From contribution by the

Nationalהלאומי Insurance law
לפי הממשלה 9.022.747.4847.03.337.34,915.0Governmentהשתתפות participation

byהתוק the law
הצמדה הפרשי 1.321.295.5264.72,824.520,898.481,300.0Interestריבית. linkage differentials

andושונות miscellaneous
הממשלה 13.6110.01,115.03.1S0.57,290.0Provisionהקצבות of Government and

היהודית Jewishוהסוכנות Agency to
לאגבייתיים noncontributoryלתשלומים payments

הכל סך 16.781.9237.7763.25,278.017,412.633,800.0EXPENDITUREהוצאות TOTAL
הלאומי3'2 הביטוח חוק 16.781.9224.1653.24,163.014,232.126,500.0Byלפי the National Insurance law2'

לאגבייתיים תשלומים


13.6110.01,115.03,180.57,300.0Noncontributory payments

שוטף Currentעודף balance
נמלאות על גבייה )25.829.848.6321.1457.8עודף )478.02,050.0Excessof contributions

החוק overלפי statutory beneifts
הכנסות 27.160.0166.8633.23,193.524,693.588,255.0Excessעודף of income over
הוצאות expenditureעל

השנה בסוף נכסים הכל 46.3290.4870.82,074.513,833.963,702.9155,000.0Totalסך assets at end ofyear

ו ח סא escentי a £Per
הכל סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0INCOMEהכנסות TOTAL

הלאומי2 הביטוח .100.0100.096.692.186לענפי S92.494.0To National Insurance1
הכל סך branches total

החוק לפי 97.078.767.469.843.534.923.4Fromמגבייה contribution by the law
הממשלה 6.35.63.410.07.94.0Governmentהשתתפות participation

חוק byלפי the law
הצמדה הפרשי ,3.015.023.618.933.349.666.6Interestריבית, linkage differential

andושונות miscellaneous
הממשלה 3.47.913.27.66.0Provisionהקצבות of Government and

היהודית Jewishוהסוכנות Agency to
לאגבייתיים noncontributoryלתשלומים payments

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0EXPENDITUREהוצאותסך TOTAL
הלאומי3'2 הביטוח חוק 100.0100.094.385.678.981.778.4Byלפי the National Insurance law21'

ותוספות 5.714.421.118.321.6Noncontributoryקצבאות allowances
גבייתיות andלא provisions

I Excl. parallel tax, civil defence levy, post primary education
levy. 2 Incl. ^^^^^^^ service insurance. 3 Incl.
administrative expenses.
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גימלאות1 מקבלי  כ"ה/3. לוח
TABLE XXV/3.  RECIPIENTS OF PENSIONS'

המקבל 1978/79.1979/80Type§1955/561960/611965/661970/711975/76סוג of recipient

 ושאירים 62,241זקנה 109,365176,696271.320317,798330,006OLD AGE AND
הכל SURVIVORSסך TOTAL

7,326שאירים 19,17736,61961,03668,99972,637Survivors
54,915קשישים 90,188140,077210.284248,799257,369Old age

תוספת עם מהם: 79,374131,650148,900151,600Thereof: with supple
mentaryסוציאלית beneift

 כללית 4.68S29,49236,999GENERAL_נכות DISABILITY
הכל TOTALסך

חדש נכה 19,70026,132Newly disabled
קודם נכה

 


9,79210,867Previously disabled

עבודה WORKנפגעי INJURY
פגיעה 61.30777,07476,11076,76376,300Injuryדמי beneifts

כללית נכות 2,6954,5326,2987,9638,343Generalקצבת disability pension
והיוון נכות 2,0392,6984.443447456Disabilityמענק grant and

capitalization
תלויים 8911,4802,1342,6522,506Dependentקצבת pensions

MATERNITYאימהות
לידה 49.928מענקי 43,34258,19877,97898,24794,23595,150Maternity grants
לידה 13,118דמי 8,73517,22524,84334,91836,11438,311Maternity allowances

מזונות דמי 2,2313,6183,579ALIMONY

CHILDRENילדים
המקבלות 39,945המשפחות 210,938321.058402,877543,126561,892Families who receive

ילדים בגין allowancesקצבאות for children
שבגינם 83,148ילדים 547,731862.3451,436,8801.070,0931,476,332Children for whom

קצבאות allowancesשולמו were paid

UNEMPLOYMENTאבטלה
שעבודם הימים מספר 136,159294,363370,274Days for which
אבטלה דמי beneiftsשולמו were paid

1 Prior to 1977. the annual figures for Oldage, Survivors',
Work Disability. Dependants' Pensions and Children's
Allowances are the number of beneficiaries in April of each year;
thereafter they are monthly averages. The annual figures for
Injury Benefit, Disability Grant, Maternity Allowance and
Maternity Grant are of total beneifciaries during the year. The
annual ifgure for General Disability is an annual average of
beneifciaries.

נכות שאירים. זקנה. בקצבאות השנתי המספר 1977 עד 1

באפריל הקצבה מקבלי מספר הוא וילדים. תלויים מעבודה.
המספר לחודש. ממוצע הוא הנתון ואילך וה ממועד שנה. כל
הוא לידה ודמי לידה מענקי נכות. מענק פגיעה. בדמי השנתי
השנתי המספר השנה. במשך הגמלאות מקבלי הכל סך
הקיצבה. מקבלי שנתישל ממוצע הינו כללית נכות בקצבאות
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לפי לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הוצאות1 הכנסות, כ"ה/4. לוח
העיקריים הביטוח ענפי

TABLEXXV/4.INCOME, EXPENDITURE1 AND BALANCES OF THE NATIONAL
INSURANCE INSTITUTE, BY MAIN INSURANCE BRANCHES

IL. million, at current prices שוטפים במחירים "י. ל מיליוני

ביטוח 1978/79.1979/80Insurance§1955/561960/611965/661970/711975/76ענף branch

לצרכן המחירים 121.7מדד 100.0172.7212.5641.61,809.13,531.4Consumer price index
(100=1955/36 :base)(הבסיס: 1955/56=100)

3 י ר י א ש ו rvivorזקנה s01 d age and s u

88.4הכנסות 23.1243.8653.63,574.917,277.652,470.0Income
40.3הוצאות I.I99.9290.62,023.36,176.412,640.0Expenditure

הכנסות 48.1עודף 22.0143.9363.01,551.611,101.239,830.0Excess of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר2 204.2עודף 35.6687.21,572.67,356.328,737.271,000.0Cumulative excess2

כללית ח ו כ lityGeneralנ d i s a b i

37.0359.52,895.98,360.0Income.הכנסות
149.11,427.33,120.0Expenditureהוצאות

הכנסות 37.0210.41,468.65,240.0Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר2 עודף 39.6810.46,563.710,000.0Cumulative excess2

עבודה ועצמאים)נפגעי and(שכירים self employed)(employeesWork injuries
24.3הכנסות 8.454.4122.0649.63,354.510,140.0Income
13.5הוצאות 5.737.674.6324.71,099.41,810.0Expenditure

הכנסות 10.8עודף 2.716.847.4324.92,255.18,330.0Excess of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר2 50.5עודף 5.4117.5212.91,296.25,488.214,000.0Cumulative excess2

Maternityאימהות
11.8הכנסות 7.123.442.3180.41,095.02,430.0Income
10.9הוצאות 4.628.552.3271.4902.61,810.0Expenditure

הכנסות 0.9עודף 2.55.1 10.091.0192.4620.0Excess of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר2 11.6עודף 3.814.4 16.8319.8 157.5550.0Cumulative excess2

Childrenילדים

8.5הכנסות 65.9250.32,000.79,187.717,100.0Income
8.2הוצאות 54.4176.11,757.25,704.710,010Expenditure

הכנסות 0.3עודף 11574.2243.53,483.07,090.0Excess of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר2 2.2עודף 28.5205.1926.15,383.213,000.0Cumulative excess2

Unemploymentאבטלה
130.0958.25,771.520,730.0Incomeהכנסות
34.777.3230.0Expenditureהוצאות

הכנסות 130.0923.55,694.220,500.0Excessעודף of income
הוצאות 1^\0על expenditure
מצטבר2 עודף 

138.33,389.314,091.835,000.0Cumulative excess2

שירות מביטוח י א ו ל י 1ncמ e:insur >Reserve s e r v i c

9.0הכנסות 5.215.1144.5721.13,692.410,200.0Income
9.2הוצאות 5.315.0145.4716.12,016.43,900.0Expenditure

הכנסות 0.2עודף 0.10.10.95.01,676.06,300.0Excess of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר2 22.1עודף 0.923.278.2340.33,205.310,000.0Cumulative excess2

מינה? הוצאות כולל .Inclו administrative expenses.
השנה. בסוף נכסים, 22 Assets at end of year.
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welfare סעד
מחוז לפי הסעד, מלשכות כלכלית עזרה שקיבלו משפחות כ"ה/5. לוח

שונות ותכונות
TABLEXXV/5.FAMILIES RECEIVING MATERIAL ASSISTANCE FROM WELFARE

BUREAUX, BY DISTRICT AND VARIOUS CHARACTERISTICS

Families/rמשפחות
pt

לפי יהודיים 14מחוזיישובים
Jewish localities by district

f .2aZ v

הכל £סך cc
xc =

J.1 C
o .S
r ^

Yo ujz ■r
^~ a.

Us
Out Totalהכל סך

Total
F 52f*F
a "

*< 2
P< £
">s
n

£1 _E

'5 o

a ■aH
a

rsמספרים Absolutenumbמוחלטים e
1971/7230,06127,9379,11511,3767,4462,12439,2081971/72
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
1979/8024,61321,6627,4269,0235,2132,951512,4751979/80

ח eוזיםא sPercentag

הכל 1979/80100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01979/80סך TOTAL

שנוספו משפחות :22.822.122.621.522.328.2XThereofמזה: families added last year
האחרונה בשנה

Municipalמעמד status
מוניציפאלי

69.576.980.679.367.115.370.7Municipalitiesעיריות
מקומיות 22.518.513.716.928.651.222.4Localמועצות councils
אזוריות 3.74.05.72.44.31.73.6Regionalמועצות councils
מוחזקות לשכות

הנזקקות מהות
4.30.61.4


31.83.3Supported bureaux

Type of need
זקנה

כרונית מחלה או נכות
1.92.42.72.12.71.21.1Old age

45.944.041.447.741.359.046.0Invalidity or chronic disease
2.42.43.61.42.61.82.4Blindnessעיוורון

נפש 5.86.26.85.76.33.95.5Mentalמחלת illness
ילדים עם 23.623.925.024.621.120.025.5Widowאלמנה with children
להשמה ניתן 2.02.02.31.42.62.12.1Cannotלא be placed at work

בעבודה
יחסית נמוכה 9.910.514.08.88.64.49.3Incomeהכנסה low in relation to
המשפחה sizeofלגודל family

8.58.64.28.314.87.68.1Otherאחרת
קיום Additionalמקורות sources
יש) (אם oנוספים f subsistence(if any)
אחר קיום מקור 63.962.160.663.162.572.771.0Noללא additional source
המשפחה ראש Workoffamily/15.015.512.716.717.410.4עבודת head a0

אשתו ו/או
וגמלאות 6.37.47.26.98.63.8קצבאות

wife
Monthly grants Sl pensions

חודשיות
ומקרובים מבנים תמיכה

אחרים
אחרים מקורות

המשפחה גודל
וזוגות בודדים

7.5

7.3

48.6

7.2

7.8

50.6

6.5

13.0

48.2

6.7

6.6

50.9

9.0

2.5

53.2

9.4

3.7

41.2

29.0

41.1

Support by children or other
relatives
Other sources
Size o f family
Single and couples

נפשות 3  531.232.030.434.430.323.635.735 persons
נפשות 6  8
נפשות 9+

13.9
5.713.421.414.716.535.2| 22.8

68 persons
9+ persons

נספחים או הורים רק
אחרים

0.60.4Only parents or other
dependents
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גודל לפי הסעד, מלשכות כלכלית עזרה שקיבלו משפחות כ"ה/6. לוח
אחרות ותכונות משפחה

TABLEXXV/6.FAMILIES RECEIVING MATERIAL ASSISTANCE FROM WELFARE
BUREAUX, BY SIZE OF FAMILY AND OTHER CHARACTERISTICS

, in family במשפחה .Personנפשות

S3
r t
A. JC

הכלי Pfnסך o

Total'r 8
Q .a

r,O C

35689txrc c^bs; 8.

" §

1טיםמוחמספרים
numbersAbsolute

1971/72' 30,0616,057 13,4064,9183,5401971/72
1974/7536,9698,947 16,2415,9833,3927831974/75
1975/7637,2349,517 16,6035,9373,0706071975/76
1977/7829,6968,288 14,0104,1341,8233291977/78
1978/7926,0017,707 12,4363,5121,5102241978/79
1979/8024,6137,544 11,7183,3451,3751541979/80

ו gesentזוזיםא aPe re הכל סך 1979/80100.031.2 48.613.95.70.61979/80 TOTAL הנזקקות Typeמהות of need
100.09.1זקנה 84.14.61.80.4Old age

כרונית מחלה או 100.024.5נכות 54.613.96.30.7Invalidity or chronic disease
100.021.9עיוורון 51.815.99.0' 1.4Blindness

נפש 100.013.6מחלת 71.39.33.72.1Mental illness
ילדים עם 100.046.9אלמנה 42.09.21.80.1Widow with children

בעבודה להשמה ניתן 100.026.0לא 62.07.24.20.6Cannot be placed at work
לגודל יחסית נמוכה 100.034.4הכנסת 23.128.513.50.5Income low in relation size of

familyהמשפחה
100.041.8אחות 35.916.15.60.6Other

קיום Additionalמקורות sources o f
יש) (אם subsistence(ifנוספים any)
אחר קיום מקור 100.027.7ללא 56.11.14.50.6No additional source

ו/או המשפחה ראש עבודת
אשתו

100.039.0 29.£21.29.80.4Work of family head a/o wife

חודשיות וגמלאות 100.026.7קצבאות 56.:11.04.90.9Monthly grants and pensions
מקרובים או מבנים 100.049.0תמיכה 31.414.74.10.8Support by children or relatives

אחרים (מקורות 100.031.7 33.(24.410.00.9Other sources

מכל nפחוהמשאחוז
e st a Ifami I0ft ccentPe r

יחסית נמוכה הכנסה 1בעלות 9.910.8 4.20.223.37.8Low income in relation
המשפחה toלגודל size of family

בגלל >הנזקקות 45.935.8 51.(45.951.048.7In need due to invalidity כרתית מחלה או orנכות chronic disease
אחר קיום מקור tללא 63.956.4 73.'50.949.861.0With no additional source

כלכלית עזרה 22.2המקבלות 22.4 22.1'2.818.2Receiving economic assi השבה כל stanceכמשך during the whole year
מחוך אחר קיום מקור 2ללא 65.858.5 78.16.3i60.7Receiving economic
כלכלית עזרה assistanceהמקבלות during the whole

השנה כל ,yearבמשך with no additional
source of subsistence

ידוע לא משפחה גודל כולל 1
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שנת לפי הסעד, מלשכות כלכלית עזרה שקיבלו משפחות כ"ה/7. לוח
אחרות ותכונות ללשכה ראשונה פנייה

TABLEXXV/7.FAMILIES RECEIVING MATERIAL ASSISTANCE FROM WELFARE

BUREAUX, BY YEAR OF FIRST APPLICATION AND OTHER CHARACTERISTICS

ראשוני פנייה ללשכהשנת
Year of first application

הכלי סך
Total1Up to195519611966

עד
1954

196019651970
1971 +

םמוחלטמספרים י
numberssoluteAb

1971/7230,0614,195 2,7767,1118,7513,7391971/72
1974/7536,9693,437 1,8756,1517,48414,5671974/75
1975/7637,2342,940 1,6425,4637,01413,8201975/76
1977/7829,6961,449 8012,9914,06617,8251977/78

1978/7926,0011,4852,1553,11417,5861978/79
1979/8024,6131,1161,6552,43917,7711979/80

agesrcenחוזיםא tPe
הכל סך 1979/80100.04.97.210.677.31979/80 TOTAL
הנזקקות Typeמהות of need

100.012.714.615.157.6Oldזקנה age
כרונית מחלה או 100.05.07.010.377.7Invalidityנכות or chronic disease

100.012.919.915.951.3Blindnessעיוורון
נפש 100.08.110.99.572.1Mentalמחלת illness

ילדים עם 100.03.25.311.380.2Widowאלמנה with children
בעבודה להשמה ניתן 100.03.56.98.880.8Cannotלא be placed at work

לגודל יחסית נמוכה 100.04.99.012.074.1Incomeהכנסת low in relation to size
ofהמשפחה family

100.02.53.87.286.5Otherאחרת

קיום Additionalמקורות sources o f
יש) (אם subsistence(ifנוספים any)
אחר קיום מקור 100.04.36.69.479.7Noללא other source of subsistence

ו/או המשפחה ראש 100.07.39.713.869.2Workעבודת of family head a/o wife
אשתו

חודשיות וגמלאות 100.07.614.813.164.5Monthlyקצבאות grants or pensions
ומקרובים מבנים 100.04.46.411.877.4Supportתמיכה by children or

relativesאחרים
אחרים 100.02.32.512.183.1Otherמקורות

המשפחה Sizeגודל o f family
וזוגות 100.05.57.29.577.8Singleבודדים and couples
נפשות 3  5100.03.65.910.679.935 persons
נפשות 6  8100.04.98.012.574.668 persons
נפשות 9+100.06.012.316.065.79+ persons

נספחים או הורים 100.03.315.410.770.6Onlyרק parents or other
dependentsאחרים

המשפחותאחוז familiesofמכלל totalPercent
ומחלה נכות בגלל 45.947.944.544.746.0Inנזקקות need due to invalidity or

chronicכרונית disease
אחר קיום מקור 63.956.758.056.565.6Withללא no additional

.source of subsistence
נפשות 9+ עם 5.77.19.78.64.8Familiesמשפחות with 9+ persons

I Incl. year of application not known. ידועה. לא פנייה שנת כולל 1
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ולנוער לילד השירות ע"י לבית מחוץ המסודרים הילדים ב"ה/8. לוח
והרווחה העבודה משרד של

TABLEXXV/8.CHILDREN PLACED AWAY FROM HOME BY THE DEPARTMENT OF
CHILD AND YOUTH CARE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

לפייי יהודים מחוזשובים
Jewish localities by districtM

הכל סך
Totalהכל סך

ae s
c
*> £P> E

c £

n ™

■si
. <

TotalF = 8
3f<רו Z

F?F
a ar a

n
a 1M

ל םי י 1dreד nCh i
מוחלטים שנה)מספרים כל year)Absolute(ינואר numbers (January of eacr

197210,73010,5872,2044,4253,9581431972
197512,78312,6032,8285,1944,5811801975
197612,46012,2952,8425,1384,3151651976
197711,81611,6672,8194,7614,0871491977
197911,51411,3022,9894,5883.7252121979
198010,76010,4892,5964,4133,4802711980

ח geוזיםא scent aPe ז הכל סך 1980100.0100.0100.0100.0100.0100.01980 TOTAL
מוניציפאל Municipalימעמד status

61.562.167.462.657.537.6Municipalitiesעיריות
מקומיות 22.522.318.120.627.632.5Localמועצות councils
אזוריות Regional'12.212.510.613.013.1מועצות councils
מוחזקות 3.83.13.93.81.829.9Supportedלשכות bureaux and

ארציים וסידורים ■countrywide placements
חה ו א במחי(אלפיצ שוטפל''י ים)רים

at current prices)e (IL. thousand;nditu rExp e
19722,8002,7755601,1501,065251972
19757,5417,4291,7473,0212,6611121975
19769,6059,4702,2703,7283,4721351976
197715,18614,7573.6075,2535,8974291977
197944.79543,93910,11916,45317,3678561979
198093.29691,50719,68535,19836,6241,7891980

והרווחה העבודה משרד במימון למפגרים במעונות החוסים  כ"ה/9. לוח
TABLEXXV/9. INMATES OF INSTITUTIONS FOR THE RETARDED FINANCED BY THE

MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE
מעונות

משפחותמעונותמעונותממשלתיים
הכל אומנותפרטייםציבורייםGovernסך
TotalmentPublicPrivateFoster

instituinstituinstitufamilies
tionstionstions

(י שנה)חוסים כל achנואר year)(January eInmates
19723,3941,3254821,4201671972
19753,8761.4608111,3992061975
19763,9481.7668421,1342061976
19773,9761,8281,0658881951977
19794,3071.9231,1679862311979
19804,4622.7313331.1302681980

כמחה ל"י. (אלפי ת ו א צ שוטפיו ם)ירים
prices)e (IL. thousand. at currentnditu rExp e

19721,490760195470651972
19753,8611,8576951.2071021975
19765,4413.1619011.2311481976
19778,1803.8062,7191.3553001977
197921,4198.4727.6834.0401,2241979
198046,36725.5313.15014.1663.5201980
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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. השלטון מאוצר

המקומיות.

בטלויזיה1 וצפייה לרדיו האזנה
האזנה על סקרים תוצאות על מבוססים הנתונים
של מייצג מדגם שהקיפו בטלויזיה וצפייה לרדיו
על וכן ומעלה 14 כגיל היהודית האוכלוסייה
מייצג מדגם שהקיף בטלויזיה צפייה סקר תוצאות
האחרונים הסקרים .13 עד 9 בגיל יהודים ילדים של
עבור לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על נערכו

.1979 בינוארמאי השידור רשות
האזנה כלשהו: חול כיום וצפייה האזנה
לראיון. שקדם ביום לפחות, אחד לשידור וצפייה

ובילוי1 קריאה
שערכה סקרים תוצאות על מבוססים הנתונים
לסקרי בצמוד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
באוכלוסייה בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה
של בטלויזיה צפייה ולסקר ומעלה 14 בגיל היהודית
האחרונים הסקרים .13 ער 9 בגיל יהודים ילדים

.1979 בינוארמאי נערכו

ספריות

עמ' ,197526 בשנתון הופיעו ספריות על נתונים
.675674

ותקופונים עיתונים ספרים,
כ"ו/8) (לוח לאור שיצאו הספרים2 על הנתונים
מן שנתקבלו מפורטים שאלונים מתוך עובדו
(לוח ועיתונים תקופונים על נתונים ואילו המו"לים,

הלאומית. הספרייה מכרט^ת נלקטו כ"ו/9)

מוסיאונים

מן נתקבלו כ"ו/1) (לוח המוסיאונים על הנתונים
עצמם. המוסדות

מוסיאון ב1978/79 החל נכללים "כללי" בסוג
הארץ מוסיאון רוקפלר), מוסיאון (לרבות ישראל
מ13 אחד כל נספרו זאת שנה עד חיפה. ומוסיאון
ומוסיאון הארץ מוסיאון מציגים שבהם הבניינים
האוסף לסוג בהתאם וסווגו נפרדות כיחידות חיפה

העיקרי.

קולנוע בתי
משרד ידי על סופקו סרטים יבוא על הנתונים

הפנים.
מקומות הקולנוע, בתי מספר על הנתונים
מבוססים כ"ו/3) (לוח בקולנוע והביקורים הישיבה
הלשכה ידי על שנערך קולנוע" בתי "סקר על

לסטטיסטיקה. המרכזית
הקולנוע בתי כל את כוללת האוכלוסייה
בחי כולל רווח, למטרת הפועלים בארץ המסחריים
בתי נכללים לא עונתית. הפתוחים קיציים קולנוע
נמכרים אם (אף צבא ובמחנות בקיבוצים קולנוע
ספר, בבתי סרטים והקרנת כרטיסים) בהם
מכירת בהם שאץ וכרי, במועדונים במוסדות,
פעלו שלא קולנוע ובתי הרחב, לקהל כרטיסים

השנה. כל במשך
הישיבה מקומות כל סך ישיבה: מקומות

הצופים. לקהל המיועדים .קבועים
שנמכרו הכרטיסים, כל סך שנמכרו; כרטיסים
הקולנוע לבתי המקומיות והמועצות העיריות ידי ל

הנידונה. בשנה שיפוטן, בתחום
ממכפלת מתקבל כרטיסים ממכירת פדיון
הנידונה, בשנה שנמכרו הכרטיסים ספר

מחיריהם.
הפדיון כל סך : ישיבה למקום ממוצע פדיון
בבתי הקבועים, הישיבה מקומות למספר חולק

הנידונה. בשנה בלבד, הפתוחים .קולנוע
ומקומות הקולנוע בתי מספר על הנתונים
מהתאחדות מתקבלים יישובים, לפי בהם, .ישיבה
בהתאחדות), החברים קולנוע בתי (על הקולנוע תי

הסטטיסטי ב"ירווק מוקדמות) (תוצאות ,"1979 היהודית האוכלוסייה בקרב ובילוי קריאה ב"הרגלי הופיעו מפורטים נתונים
.4 מס שם. ."1* 1979 יהודית אוכלוסייה ,13 עד 9 בני של בילוי והרגלי בטלויזיה "הצפייה ,1979 .8 מסי מוסף".  לישראל

.1980
שיצאו ותקופונים יומיים "עיתונים ;1979 .6 מסי שם, ," ב976/77ו בישראל לאור שיצאו ב"הספרם הופיעו מפורטים נתונים

.1979 .9 מסי שם. ."1978 בישראל. לאור
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מוסיאונים  כ"ו/ו. לוח
TABLEXXVI/1. MUSEUMS

תקציב Budgetשנות years

על דיווחו הביקוריםביקוריםמזה: שיעור
הביקורים תושבים2(אלפים)מספר ל000.ו

וסוג :Thereofמוסיאונים'שנה reporVisitsRate of visitsYear and type of main
העיקרי Museums'tedהאוסף on number(Thousands)per 1,000collection

of visitspopulation2

1960/6197691,7381,2481960/61
51970/7195933,2171,6261970/71'
1975/7696945,5282,2791975/76
1976/7797916,1412,5941976/77
1977/7896937,0272,9091977/78

הכל סך 1978/79'87838,2993,3*41978/79TOTAL
האוסף ypסוג e o f main

collectionהעיקרי
1312677275Atrאמנות

23231,103448Archaeologyארכיאולוגיה
22201,899771Historyהסטוריה

הארץ וידיעת 11111.216494Naturalטבע sciences and
geography

ופולקלור 76356144Ethnologyאתנולוגית and folklore
וטכנולוגיה Science"332410מדע and technology

בוטניים וגנים חיות 551,563634Zoosגני £ botanical gardens
331,461593Generalכללי

1 Excl. sites, nature reserves and national parks. In 1978/79,
here were 25 sites visited by about 3.8 million persons and 180
ational parks, in which about 2 million persons
!sited. 2 Aged 15 and over in the population. 3 As of
970/71, local archeological collection in qibbuzim,openedto the
ublic only upon notiifcation, have not been included, neither
ave collections in convents and churches. 4 Asof 1978/79,
he following have been counted as one museum: the Israel
useum, the Ha'Aretz Museum and the Haifa Museum.

ב לאומיים. ופארקים טבע שמורות אתרים, כולל לא 1

מיליון ל3.8 קרוב בהם שביקרו אתרים 25 היו 1978/79
מיליון כ2 בהם שביקרו טבע שמורות ו80ו מבקרים
נ החל 3 באוכלוסייה. ומעלה 15 בני 2 מבקרים.
מקומיים ארכיאולוגיים אוספים נכללו לא ,1970/71
אוספים לא ואף הזמנה פי על רק לקהל הנפתחים בקיבוצים
נמנה ב1978/79. החל 4 כנסייתיים. ובמוסדות במנזרים
ישראל, מוסיאק אחד: במוסיאק הבאים מן אחד כל

חיפה. ומוסיאון הארץ מוסיאק

ארוכים סרטים יבוא  כ"ו/2. לוח
TABLEXXVI/2.IMPORTS OF FULL LENGTH FILMS

תקציב Budgetשנות years

ייצור 1960/611970/711974/751977/781978/791979/80Countryארץ of production

הכל 425417458413345342TOTALסך
הברית .S.A.190149125122165126ארצות

583740474127raneeצרפת

309564421424alyאיטליה
4691468ermanyגרמניה

המאוחדת 551628592818nitedהממלכה Kingdom
ערב 55458221230rabארצות countries

אחרות 836013410779109therארצות countries
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לכרטיס ומחיר פדיון כרטיסים, ישיבה, מקומות קולנוע, בתי כ"ו/3. לוח
TABLEXXVI/3.CINEMAS, SEATS, TICKETS, REVENUE AND AVERAGE PRICE OF

TICKET

196819701975197619771978

קולנוע1 '279271235233228214Cinemasבתי
(אלפים) ישיבה' '194.0185.8162.3160.1157.7152.3Seatsמקומית (thousands)
(אלפים) שנמכרו 49,77435,10128,46427,00421,99724,224Ticketsכרטיסים sold (thousands)
ישראליים לסרטים :1.5522,1543,0673,6335,135Thereofמזה: to Israeli films

''י) ל (אלפי 95,61875,815173,023266,087294,500550,000Revenueפדיון (IL. thousand)
קולנוע לבית ממוצע 342.7279.8736.31,142.01,291.72,570.1Averageפדיון revenue per cinema

ל"י) .IL)(אלפי thousand)
(ל"י) ישיבה למקום ממוצע 492.8408.11,066.11,662.01,867.53,611.3Averageפדיון revenue per seat (IL.)

(ל"י) לכרטיס ממוצע 1.922.166.089.8513.3922.70Averageמחיר pirce per ticket (IL.)

End of year, incl. cinemas seasonally closed. עונתית. סגורים קולנוע בתי כולל שנה. כל בסוף

ויישובים מחוז לפי וכרטיסים, ישיבה מקומות קולנוע, בתי  כ"ו/4. ליוה
נבחרים

TABLE XXVI/4.CINEMAS, SEATS, AND TICKETS, BY DISTRICT AND SELECTED
LOCALITIES

1978

(אלפים) שנמכרו כרטיסים
מקומות
ישיבה'

thousands)Tickets sold (

קולנוע' לסרטים(אלפים)בתי מזה:
Cinemas'Seats'הכל ישראלייםסך

(thousands)TotalThereof: to
Israeli films

כולל 1c152.3 21424,2245,135GRAND TOTAL

ירושלים 34.0אחוזות 475,225914Jerusalem and southern
הכל סך  districtsוהדרום total

העיר ירושלים 11.8מזה: 152,228375Thereof: Jerusalem (town)
שבע 5.1באר 7661265BeerSheva

הכל סך הצפון nnt.17.1 271.528298Northern district total
נהריה 2.1מזה: 325566Thereof: Nahariyya

הכל סך חיפה rvnt26.1 383.689725Haifa district total
העיר2 חיפה 14.7מזה: 202,454609Thereof: Haifa (town)2

הגל סך  אכינ תל 44.4?חוז 5710.7382.259Tel Aviv district total
יפו אביב תל 23.1מזה: 327,597881Thereof: TelAviv Yafo

ים 3.2בת 4633294Bat Yam
2.1גבעתיים 333145Givatayim
3.7הרצליה 4425136Herzeliyya
גן 5.4רמת 6910520Ramat Gan

הכל המרכזסך 30.7;חוז 453.045939Central district total
לוד 2.3מזה. 415928Thereof: Lod

2.5נתניד, 3869357Netanya
תקוה 6.3פתח 4356206Petah Tiqwa

לציון 3.6ראשון 536694Rishon LeZiyyon

כ"ו/ג. ללוח הערה חייםראה קרית כולל 2Hayyim and2 Incl. Oiryat/1 See note to Table XXVI3.
שפרינצק. Qiryalןר"ת Spirntzak.
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בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה ב"ו/5. לוח
ומעלה) 14 בני (יהודים

IV 1979

ו1א בכל הכל מסך אחוז

Age גיל

60+ 4559 3044 1829 1417
נשים

Females
גנוים
Males

הכל 0ך
Total

79.0

67.7

87.5

72.1

88.5

73.0

93.7 93.2

74.6 76.4

85.5

70.7

לרדיו האזנה
91.6 88.5

74.8 72.8

79.479.279.579.577.877.882.281.3
47.151.043.045.242.844.549.557.7
43.845.741.834.838.044.245.060.2
87.888.587.287.789.389.483.587.9
38.841.735.739.833.635.637.754.3

8.87.99.6(3.9)(2.4)7.89.324.7
34.035.832.216.425.239.438.846.9
31.028.134.061.444.928.311.414.5
26.531.521.317.333.727.826.716.5

47.548.346.548.941.246.153.163.1
20.822.319.422.218.521.125.518.0
12.810.814.814.212.914.29.313.7
18.918.619.314.727.418.612.115.2

בטלויזיהצפייה
91.892.391.294.493.494.392.682.9
86.085.586.585.282.590.790.180.5

76.977.576.275.170.277.780.583.7
87.687.188.276.783.589.792.691.2
82.684.281.069.177.086.783.192.9

22.424.520.427.127.023.417.118.0
28.129.127.030.824.931.131.322.5
25.024.126.019.225.424.529.323.6
14.412.516.316.414.911.414.617.0
10.09.810.3(6.5)7.89.67.718.9

ילידיר. לפיישראל2 האב.יבשתמוינו הסב3לידת ראה

האוכלוסייה מכלל לרדיו להאזין הנוהגים
ובשבתות שבת בלילות להאזין הנוהגים

להאזין מהנוהגים

האזינו לרדיו להאזין הנוהגים מבין
כלשהו3 חול ביום

(17.00  01.00) חול יום של הערב בשעות
(17.0001.00) שבת4 בליל
(07.00  17.00) שבת4 ביום

(17.00  01.00) שבת במוצאי
חול ביום האזינו

אי לרשת
ב' לרשת
ג' לרשת

צה"ל לגלי

האזינו כלשהו חול ביום המאזינים מבין
שעתיים עד

שעות ארבע עד משעתיים למעלה
שעות שש עד שעות מארבע למעלה

שעות משש למעלה

האוכלוסייה מכלל בטלויזיה לצפות הנוהגים
מכלל בביתם כטלויזיה לצפות הנוהגים

האוכלוסייה

צפו לצפות הנוהגים מבין
כלשהו3 חול ביוס

שבת4 בליל
שבת במוצאי

צפו כלשהו חול ביום הצופים מבין
שעה עד

שעתיים עד משעה למעלה
שעות שלוש עד משעתיים למעלה
שעות ארבע עד משלוש למעלה

שעות מארבע למעלה

בלבד. הכל כסך נכללו לימוד שנות 0 בעלי 1

ובשבתות. שבת בלילות להאזין/לצפות הנוהגים כלל מתוך 4 במבוא.
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TABLEXXVI/5.RADIO LISTENING AND TELEVISION VIEWING
(Jews aged 14 and over)

IV 1979

Percent of total in each cell

Years of schooling' לימודי 'Originמוצא2שנות

אירופהאסיה
אמריקהאפריקהישראל+1891213

IsraelAsiaEurope
AfricaAmerica

Radio listening
92.7 83.996.190.984.691.3Radio listeners of

total population
78.4 63.873.284.164.877.1Listening on Friday nights and

Saturdays of total listeners

Of radio listeners  listened
81.9 70.984.176.275.782.7On any weekday3
46.9 40.055.443.7.41.351.4During weekday evening hours (17.00 01.00(
45.7 34.647.440.535.548.2On Friday nights4 (17.0001.00(
81.9 87.081.587.890.685.5On Saturdays4 (17.0017.00(
40.9 33.141.332.031.144.8On Saturday nights (17.0001.00(

On weekdays
8.1 8.711.5(5.1)(3.5)13.7To channel A
31.5 36.137.921.428.939.8To channel B
37.5 23.026.040.739.623.4To channel C
26.3 21.534.920.622.230.2To the army radio

Of listening on any weekday listened
43.7 53.848.852.645.547.5Up to 2 hours
22.8 13.324.1(16.7)18.423.2More than 2 hours 4 hours
14.3 13.59.1(10.5)12.313.4More than 4 hours6 hours
19.2 19.418.020.223.815.9More than 6 hours

Television viewing
96.3 91.90.996.590.891.7Television viewers of total population
88.8 86.85.885.584.787.0Television viewers at home of

total population

Of television viewers  viewed
79.8 73.71.983.472.579.8On any weekday1
86.7 92.84.287.489.786.2On Friday nights4
80.8 87.78.183.681.583.9On Saturday nights

Of television viewers on any weekday viewed
22.7 16.25.6(19.4)28.019.1Up to 1 hour
28.8 30.23.732.224.330.7More than 1 hour2 hours
25.7 23.29.027.219.227.9More than 2 hours 3 hours
12.8 18.13.0(16.6)17.512.1More than 3hours 4 hours
10.0 11.(8.7)(4.6)11.010.2More than 4 hours

1 Persons with 0 yearsof schoolingaer included in total only. 2 Israel born are distributed among father's continent
birth. 3 See explanations in introduction. 4 Of totallistening/viewing on Friday nights and Saturdays.
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לבית מחוץ ובילוי קריאה כ"ו/6. לוח
ומעלה) 14 בני (יהודים

תא בכל הכל מסך אחוז

*  * 1 9 7 9

ל גי

111X הכל1975 נשיםגבריםסך
196911976TotalMalesFemales141718293044

oלוי' n x3פריס
בחודש אחר ספר לפחות 50.745.152.649.780.0קראו 55.455.746.2

בחודש קראו ספרים הקוראים מכין

ספר 131.532.230.532.515.9 28.828.334.1

ספרים 228.825.826.226.723.1 25.828.622.6
יותר או ספרים 339.742.043.340.861.0 45.443.143.3

י י עק מאת ו י ם י נ ו ת ם3י י י
בשבוע אחד ביום לפחות 79.678.082.286.579.5קראו 78.090.483.9

בשבוע קראו עיתונים קוראי מכין

כלבד בוקר (5.5)24.820.117.513.6עיתון 21.6(5.6)11.7
בלבד ערב 39.849.652.751.767.6עיתון 53.764.959.9

וערב בוקר 35.430.329.834.726.9עיתון 24.629.528.4

בלבד 71.578.381.084.592.7עברית 77.491.989.4
בלבד אחרת (0.9)20.413.410.97.2שפה 14.8(2.3)(4.1)

אחרת ושפה (6.4)8.18.38.18.3עברית 7.8(5.8)(6.6)

מדביל לביתוי ץ ו ז
בחודש פעם לפחות ביקרו

8.816.220.319.926.8במוזיאון 20.724.523.6
סימפוני (8.5)3.84.95.65.4בקונצרט 5.7(3.8)(3.7)

15.111.612.212.514.3בתיאטרון 11.914.010.5
קל בידור 9.614.413.415.620.1במופע 11.323.012.3
ספורט 10.919.917.5בתחרות (2.2)16.713.0

הכל סך  קולנוע 62.945.243.248.974.1בבית 37.863.840.2
ביקורים 1  336.232.034.037.248.0 31.047.934.8
ביקוריס 4+26.713.29.211.726.1 6.815.95.4

לחודש בקולנוע ביקורים .1.91.21.01.12.0ממוצע 0.81.60.8

כ"ב/2. לוח ראה וכתוב קרוא איידיעת בדבר 3 נ"ו/5. בלוח 2 הערה ראה 2 כ''ו/5. בלוח 1 הערה ראה
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TABLEXXVI/6.READING AND ENTERTAINMENT OUTSIDE HOME
(Jews aged 14 and over)

Percent of total in each cell

I V 1979

Ageלימודי *Originמתיא2שנות
Years of schooling'

אירופהאסיה
אמריקהאפריקהישראל+455960+1891213

IsraelAsiaEurope
AfricaAmerica

booksReading
46.150.229.860.575.368.138.262.3Read at least one book

during the monlh

Of those reading books
read during the month

32.539.827.931,528,429.127.432.11 book
26.729.330.724.927.622.624.128.52 books
40.830.941.443.644.048.348.539.43 books or more

)er s3ewsp aeadin g nR

80.769.668.890.895.490.269.691.0Read at least one day a week

Of those reading newspapers
read during the week

24.49.929.313.615.87.88.824.0Morning paper only
41.20.150.158.241.551.771.341.2Evening paper only
33.30.020.628.242.740.519.934.8Morning and evening papers

72.47.274.184.279.090.292.872.6Hebrew only
17.37.921.58.0(8.7)(2.6)(3.4)16.4Only other than Hebrew
(9.(14.9)(4.4)7.812.3(7.2)(3.8)11.0Both Hebrew and other language

eeho mmen toutsi dntertai nE

Attended at least
once during the month

17.(8.2)8.123.931.127.815.923.0Museum
8.(6.2)(1.5)(5.0)13.2(6.1)(13)9.0Symphony concert
14.(8.2)6.411.723.1(15.7)7.215.6Theatre
8.(2.1)6.917.214.520.413.811.9Light entertainment
(5.(0.6)8.513.010.916.915.56.6Sport contest
3310.029.552.447.158.141.941.8Cinema total
298.825.040.038.041.533.034.013 times
(3(1.2)(4.4)12.49.116.68.97.84+ times
00.20.60.91.01.41.00.9Average cinema attendances

during the month

/1 See note 1 to Table XXVI/5. 2 See note 2 to Table XXVI/5. 3 For illiteracy  see Table XXII2.
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ילדים בין לבית מחוץ ובילוי קריאה כ"ו/7. לוח
(913 בני (יהודים

* * 1979

תא בכל הכל מסך אחוז
לימודAgeגיל■ שנות

האבי

הנל בנותבניםסך
TotalBoysGirls911121338 עד

הבטלוצפייה י ז י

■. הכל סך  בטלויזיה לצפות 97.897.098.697.698.199.0נוהגים
18.30 17.30 בשעות ילדים 95.795.595.896.893.7בתוכניות

(20.00 (אחרי הכללית הלטויזיה 96.496.895.996.995.7בתוכניות
י1) ,30 ער 15.30) הלימודית 84.683.885.487.480.083.1בטלויזיה

הבל כלשהו03ך חול ביום 80.682.478.781.379.480.2צפו

צפו חול ביום הצופים מבין
י שעה 15.816.315.415.516.313.0עד

שעתיים' עד משעה 24.521.228.125.323.322.0למעלה
שעות שלוש עד משעתיים 21.922.521.122.121.421.4למעלה

שעות משלש 37.840.035.437.139.043.6למעלה

םספריקריאת

בחודש אחד ספר לפחות 86.582.590.886.686.483.0קראו

בחודש קראו ספרים הקוראים בין

ספר 19.712.27.49.89.712.0

ספרים 219.623.116.219.420.021.8
יותר או מפריס 170.764.776.470.870.366.2

לביתמחוץבילוי
בספרייה 85.179.590.985.584.482.3רשומיס

ילדים עיתוני 45.740.751.044.048.342.1קראו

נוער תנועות בפעולות 43.541.445.941.546.640.2השתתפו

בקולנוע בחודש פעם לפחות 60.162.357.953.870.156.1ביקרו

ביקורים 1  346.348.444.242.053.043.2
ביקורים 4+13.813.913.711.817.112.9

כמבוא. הסבר ראה 3 נ"ו/5. בלוח 2 הערה ראה 2 כ'ו/5. בלוח 1 הערה ראה 1
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TABLEXXVI/7.CHILDREN'S READING AND ENTERTAINMENT OUTSIDE HOME
(Jews aged 913)

I  V 1979

Percent of total in each cell

Father's years of2מוצאOrigin2
schooling

אירופהאסיה
91213 אמריקהאפריקהישראל+

IsraelAsiaEurope
AfricaAmeirca

1gr e 1evisio nview i

97.993.696.595.0 99.3Television viewers total
94.293.6 97.4Children's programmes(17.30 18.30(

General programmes (after 20.00(
87.882.384.884.1 85.5Educational television (15.30 17.30(

80.981.980.4811 80.8Viewed on any weekday3 total

Of viewers on any weekday viewed
18.617.519.314.4 15.2Up to 1 hour
23.531.825.929.1 21.9More than 1 hour2 hours
22.721.525.715.5 22.9More than 2hours 3 hours
35.229.229.141.0 40.0More than 3 hours

Reading book
89.690.289.783.4 87.3Read at least one book duirng themonth total

Of those who read books 
read during the month

8.6(6.8)(6.4)(8.9) 11.51 book
18.915.819.321.2 18.92 books
72.577.474.369.9 69.63 books or more

homeoutsideEntertainment
88.286.789.381.1 85.1Registered at a library
46.654.057.046.3 40.8Read children's newspapers
39.062.054.245.7 38.4Participated in youth organizations

activities
65.659.264.164.5 57.0Attended cinema at least once

during the month
50.746.050.851.0 42.913 times
14.913.213.313.5 14.14+ times

1 See note 1 to Table XXVI/5. 2 See note 2 to Table XXVI/5. 3 See explanation in introduction.
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נושא לפי בישראל, לאור שיצאו ספרים  כ"ו/8. לוח
TABLEXXVI/8.BOOKS PUBLISHED IN ISRAEL, BY SUBJECT

תקציב Budgetשנות years

1976/77

S .K =
י* ~ 3 8

0*,.1965/661970/711973/741974/751975/76נושא יו.?3 0 0Subject
ספרים
Titles

cn o ■=

" S

DפריסTitles
הכל 2,2303,3533,2043,726Xסך 3,760 3,522TOTAL

או ראשונה מהדורה 1,4461,8891,9731,866Xמזה: 2,214 1,907Thereof: first or revised
editionמחודשת

חוזרת 7291,4491,2311,860Xהדפסה 1,546 1,615reprint
ראשונה Firstמהדורה or revised

מחודשת editionאו
1772195.3כללי 16 12General

אחרות ודתות 2.2!17115322623יהדוו! 361 255Judaism and other religions
הרוח 1342662902072.8מדעי 306 200Humanities

559274451.5חינוך 47 64Education
החברה 1368811040.8מדעי 131 95Social sciences

507084571.1כלכלה 59 72Economics
המדינה 661001111251.9מדעי 49 109Political science

102923292.4משפטים 22 33Law

ומתמטיקה הטבע 106146118674.6מדעי 65 82Sciences and mathematics
4854435556חקלאות 48Agirculture
123240432.0רפואה 24 37Medicine

וטכנולוגיה 387257512.7הנדסה 98 74Engineering and technology
634922181.5אמנות 27 30Arts

הכל 3865334875343.2ספרותסך 525 512Literature total
מקורית ספרות 186325319283242מזה: 288Thereof: Hebrew literature

ילדים 1451731931894.9ספרות 231 190Children1s books
לימוד 94451031022.9ספרי 197 94School textbooks

38שונות
 Miscellaneous

(אלפים) לספר עותקים ממוצע
(thousands)Average copies per title

הכל 3.22.93.33.8Xסך 3.5 3.5TOTAL
ראשונה מהדורה 2.72.94.1Xמזה: 2.9 3.7Thereof: first or revised

מחודשת editionאו
חוזרת 3.13.73.6Xהדפסה 4.2 3.3repirnt
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לטי בישראל, לאור היוצאים ותקו*ונים יומיים עיתונים  כ"ו/9. לוח
ונושא סוג שפה, תדירות,

TABLEXXVI/9.DAILY NEWSPAPERS AND PERIODICALS PUBLISHED IN ISRAEL, BY
FREQUENCY, LANGUAGE, TYPE AND SUBJECT

19699761978196919761978

אוווזינמוחלטיםמס9רים

numbersAbsolutePercentages
הכל 481653706100.0100.0100.0TOTALסך

Frequencyדירותת
יומיים 27274.13.8Dailyעיתונים newspapers

בחודש מפעם 108999622.515.213.6Moreיותר than once a month
לשנה פעמים 5  1214117621729.327.030.7512 times a year
לשנה פעמים 2413115319327.223.427.324 times a year

4248958.77.313.5Annualשנתון
סדירה כלתי .591507812.323.0IIהופעה 1Irregular

הש Languageפ
הכל 31440944765.262.663.3Hebrewעבריתסך total

יומיים עיתונים :14142.12.0Thereofמזה; daily newspapers
4684אנגלית 799.612.911.2English

אחרת 609612812.514.718.1Otherשפה language
לשוניים 61645212.79.87.4Bilingualדו

גס Typeו
12816212326.624.817.4Currentאקטואליים affairs

הכל סך  35349158373.475.282.6Specialisedנותמחיס total
אנ ש Subjectו

1823265.24.74.5Generalנללי
ארורות ודתות 1534424.26.97.2Judaismיהדות and other religions

הרוח 1743514.88.88.7Humanitiesמדעי
2934378.26.96.4Educationחינוך
56616015.912.410.3Economicsכלכלה

המדינה 2023395.74.76.7Politicalמדעי science
ונושאים החברה 2341526.58.48.9Socialמדעי sciences and miscellaneous

שונים socialחברתיים subjects

ומינהל צבא ,1635434.57.17.4Lawמשפטים. army and
publicציבורי administration

ומתמטיקה הטבע 1724304.84.95.1Naturalמדעי sciences A mathematics
2020225.74.13.8Agricultureחקלאות
2430256.86.14.3Medicineופואה

וטכנולוגיה J16233.33.9Engineering.הנדסה and technology
ותקשורת 16תחבורה i1218

4.5 |2.43.1Transportation 8c communication
ואמנות 1613214.52.63.6Cultureתרבות Si art

2529357.15.96.0Literatureספרות

ולנוער 2938398.27.76.7Childrenלילדים £ youth
משחקים .1215203.43.13.4Entertainmentשעשועים. games Sl sport

וספורט
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המוחזקים השטחים ב"ז. פרק

פרטית לעריכה הוצאה

מייצור חקלאיים מוצרים של הצריכה ערך
המוצרים כמויות הכפלת ידי על חושב מקומי
הכמויות הממוצעים. השנתיים במחירים שנצרכו
(שיטת החקלאית התפוקה על הנתונים פי על נאמדו
להלן). "חקלאות" כקטע מתוארת המדידה
במסגרת הנאספים נתונים על התבססו המחירים
מוצרים של נטו היבוא ערך לצרכן. המחירים מדד
סחר של הסטטיסטיקה בסיס על נאמד חקלאיים

מסחר. מתחי בתוספת חוץ
מקומי מייצור תעשייתיים מוצרים צריכת
במפעלים למועסק הממוצע הפדיון 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 החוץ, סחר נתוני
כוונת ללא ה8רטיים המוסדות שירותי ערך
מספר פי על החינוך כמוסדות נאמד רווח
במוסדות לתלמיד הממוצעת וההוצאה התלמידים
לפליטים, והתעסוקה הסער וסוכנות הממשלתיים
מיטות מספר פי על הערך נאמד הבריאות, במוסדות
המתאימה הממוצעת וההוצאה אשפוז ימי או

הממשלתיים. במוסדות

ציבורית לצריכה הוצאה

והרשויות המימשל של לצריכה ההוצאה אומדן
המתאימים הסעיפים ריכוז על התבסס המקומיות
התקציבים. או הביצוע רו"חות מניתוח שנתקבלו

גולמית השקעה

הבאים: 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. "י ע צריכתו

תואמות החישוב ושיטות הסיווגים ההגדרות,
המתאימות בסדרות הנהוגים אלה את כלל כדרך

אחרת. צוין אם אלא זה, בשנתון המובאות

אוכלוסייה
התנועה הם. באוכלוסייה השינויים מרכיבי
 הגירה ותנועות ותמותה, ילודה  הטבעית
וכניסה שבו שלא בחו"ל מבקרים לצמיתות, הגירה

משפחות. איחוד במסגרת
שנערך המפקד הוא האוכלוסייה לאומדני 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

לידות
כטופס המופיעים הפרטים על מבוססים הנתונים
במתכונת בערבית המודפס חי לידות על הודעה
ירדן ממלכת של השלטון בימי נהוגה שהיתה
הוא הטופס עזה ברצועת ובשומרון. ביהודה
הטפסים בישראל. לאיהורים של כמתכונת
יד על לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה מועברים

אזורים. אותם של הבריאות לשכות

לאומית והוצאה הכנסה
"ההוצאה בשיטת התקבל התוצר ערך
לצריכה ההוצאה סיכום ידי על דהיינו הלאומית",
והשירותים הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה,
סחורות יבוא של הערך בניכוי ליצוא המופנים

ושירותים.
סדרות על בחלקם מבוססים האומדנים
בעיקר  הערכות ועל שלמות לא סטטיסטיות
שירותים וצריכת תעשייתיים מוצרים צריכת בסעיפי

ישראל1. עם החוץ סחר על הנתונים ועל 
דיוק רמת ליחס יש האומדן בקשיי בהתחשב
בלוח המוצגים הדושנתיים לממוצעים יותר גבוהה

בודדת. לשנה לנתונים מאשר כ"ז/7

המוחזקים השטחים

.615 מס' מיוחד פרסום ראה  ושיטות מקורות של מפורט לתיאור .1
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חוץ סחר
לבין ישראל בין הסוור היקף על הנתונים
הערכה הם צה"ל ירי על המוחזקים השטחים
העברת של מדגמית פקידה על המבוססת גולמית
אינם אלה נתונים הרשמיים. במעברים הסחורות
פרטים. ידי על ושירותים סחורות של קניות כוללים
ידי על המוחזקים השטחים כין הסחר על הנתונים
על מבוססים לים שמעבר וארצות ירדן לבין צה"ל

המכס. רישומי

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 בלתי 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
שיקפו בסל אשר והשירותים המצרכים משקלי
בשטחים הצריכה הרגלי את 1975 דצמבר עד
סמך על שנאמרו .1973 מלחמת לפני המוחזקים
המצרכים סל עודכן 1976 בינואר מקומיים. מקורות
בשטחים שנערך המשפחה הוצאות סקר פי על
לאוגוסט 1973 קפטמבר שבין בתקופה המוחזקים
ינואר בסיס על מוצג המעודכן המדד .1974

.2100.0= 1976
סעיפי כל של המחירים כרמת השינויים את
של לצרכן במחירים השינויים לפי אומדים הצריכה
כל של מחיריהם ושירותים. מצרכים כ450
על חודש כל נרשמים הללו והשירותים המצרכים
חנויות כ800 של במדגם מקומיים פוקדים ידי
בית חברון, בערים העירוניים, בריכחים ועסקים
וכ600 ושומרון ביהודה ושכם רמאללה לחם,
המבוקש הוא הנאסף המחיר עזה. ברצועת עסקים
עלפי המיקוח. לפני לראשונה המקומי הצרכן מן
השונים בעסקים מצרך לכל שנרשמו המחירים
ביחס הנתונה בתקופה במחיר השינוי מדד מחושב
כממוצע מתקבל הכללי המדד הבסיס. לתקופת
המצרכים כל של המחירים מדדי של משוקלל

כמדד. נמדדים שמחיריהם

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
בין הסחר על האומדנים מדידה, קשיי נגלל
נתונים על מבוססים המוחזקים והשטחים ישראל
גם מוגבלת מכך, כתוצאה הערכות. ועל חלקיים
החשבונות בסעיפי האומדנים אותם של המהימנות

זה. מקור על המתבססים הלאומיים
הצריכה אומדני קבועים. במחירים אומדנים
ע"י כלל כדרך 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
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומרן
הממוצע העבודה בשכר השינויים כסיס על חושב
מישראל שיובא הציוד ומחירי הבנייה כענף

אחרות. ומארצות
ייצור לגורמי בתשלומים הכמותיים השינויים
של או עבודה ימי במספר לשינויים בהתאם נאמדו
ובארצות בישראל המועסקים מהשטחים העובדים
בשטחים המועסקים הישראלים וכמספר אחרות

המוחזקים.

התשלומים מאזן
תושבי נחשבו אלה, אומדנים עריכת לצורך
של האזרחי המינהל כולל המוחזקים, השטחים
הוצאות אחת. טריטוריאלית כיחידה השטחים,
ומשמר צה"ל כוחות של הביטחונית הפעילות
הגדרות (ראה אלה באומדנים נכללו לא הגבול

התשלומים"). "מאזן  ד בפרק והסברים
להלן. pn סחר על הקטע ראה סחורות:

על וההוצאות ההכנסות את כוללים שירותים
השטחים. תושבי של שירותים

השתתפות כוללות חדצדדיוח העברות
ססו"ת העברות המימשל. בתקציב ישראל ממשלת
וגורמים ירדן ממשלת העברות ובמזומן, בסחורות

השטחים. לתושבי פרטיים
על אומדנים השאר, בין כוללת, הון תנועת
אחר חוץ ומטבע הדינרים הל"י, בסך השינויים

השטחים. תושבי שבידי

ושומרץ ביהודה המחירים מדדי עדכק ראה ,1976 בינואר בעקבותהעדכון במדד שהוכנסו ושינויים המעודכנים המשקלים בדבר
.1976 ,1 סס' המוחזקים", לשטחים סטטיסטי ו"רבעק ,1976 .3 מס' מחירים''. של לסטטיסטיקה ''ירחון עזה. ורצועת

673 המוחזקים השטחים



ושכר עבודה

בשטחים, המשפחות מסקר התקבלו הנתונים
במפקד לאלו במהותם הרומים נושאים נחקרו שבו
נ המוחזקים בשטחים שנערך והדיור האוכלוסין

המבוא). בסוף פרסומים רשימת (ראה 1967
אוגוסט מאז שוטף, באופן נערך המשפחות סקר
הסקר לסטטיסיקה. 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
בשלב שלבים: בשני נעשה המידגם ניפוח
שבר היפוך שהוא ניפוח גורם מקבלים הראשון
בגורם מכפילים ואותו יישוב, צורת בכל הדגימה
השני בשלב בית. משקי של נפל בעבור תיקון
בגורם א' משלב המתקבל הניפוח גורם את מכפילים
היחס הוא התיקון גורם ומין. גיל קבוצת לכל תיקון
אומדן לבין חיצוני אוכלוסייה אומדן שבין

א'. בשלב הניפוח אחרי המתקבל האוכלוסייה
אומדני על מבוסס החיצוני האוכלוסייה אומדן
עד לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אוכלוסייה
סמך על זה אומדן התקבל 1975 שנת סוף
השנה לסוף ומין גיל קבוצות לפי אוכלוסייה
השוטפת. השנה לסוף תחזית סמך ועל הקודמת
מחשבים שלפיה השיטה שונתה 1976 בשנת החל
בתחזית, השימוש במקום האוכלוסייה. אומדני את
מאומדן שוטפים. חודשיים נתונים על מבוססים הם
המוסדות, אנשי את מנכים המתקבל האוכלוסייה
חלקם לפי ליישובים מחוץ והגרים הנוודים

.1967 במפקד שהתקבל כפי כאוכלוסייה,
את כוללים אין ,1979 יוני אפריל בסקר החל
בכ נאמד אלעריש תושבי מספר אלעריש. תושבי
עזה רצועת תושבי מכלל נוכה ומספרם 30,000
לפי התפלגותם ומין. גיל קבוצות לפי סיני, וצפון
אוכלוסיית כל של ההתפלגות פי על הונחה וגיל מין

סיני. וצפון עזה רצועת
האומדנים נתונים מדגמי, סקר בכל כמו
כעבור דגימה. לטעויות אדם כוח בסקר המתקבלים
(ולשנים 1975 לשנת המתייחסים האומדנים
מקורבות דגימה טעויות לוחות ניתנו קודמות)
הסטטיסטי לרבעון בנספח בהם, שימוש והוראות
טעויות לוחות .1979 ,2 מס' המוחזקים, לשטחים
המתייחסים האומדנים בעבור גם תקפים הדגימה

.1979 לשנת

1976 בינואר המדד עדכק עם המדד. קישור
המדד. מוצג אליה שביחס הבסיס תקופת שונתה
השינוי שיעור בקביעת מסוים קושי גורם זה דבר
למטרות אולם השונות, התקופות בין במרד
המחושבים המדד מספרי את לקשר ניתן מעשיות
לבסיס 100.0=1976 ינואר החדש: הבסיס פי על
,100.0=1969 יוני  1968 יולי ממוצע הקודם:
שהינו קשר במקדם אלה מספרים הכפלת ידי על
בינואר זה מדד לבין הקודם המדד שבין היחס
הם הכלליים המדדים של הקשר מקדמי .1976
וצפון עזה לרצועת ו4.892 ושומרון ליהודה 4.095

סיני.

1973/74 המשפחה הוצאות סקר
הופיעו המשפחה הוצאות מסקר נתונים
,1979  30 מס' לישראל" הסטטיסטי כ"שנתון

.729  727 בעמודים

מזונות צריכת

והתזונתיים (קלוריות) האנרגטיים הערכים
יהודה האזורים: לשני בנפרד חושבו ושומן) (חלבון
המזונות כמויות סיני. וצפון עזה ורצועת ושומרון
הערכים, חושבו שלפיהן ליום, לנפש למיניהם,
מזון של השנתיות הכמויות חלוקת ידי על נתקבלו
באוכלוסייה כולה האוכלוסייה ידי על שנצרך
וב365 פקטו) (דה הנוכחית הממוצעת השנתית

יום.
ידי על שנצרך מזון של השנתיות הכמויות אומדן
שנשאבו נתונים בסיס על נערך האוכלוסיות, כלל
הלשכה של הבאות הסטטיסטיות מהסדרות
החקלאי הייצור אומךן לסטטיסטיקה: המרכזית
ירקות של השווקים סקר הנ"ל, האזורים בשני
ירדן עם הסחר חוץ, סחר של סטטיסטיקה ופירות,
משלימים נתונים אחרות. סטטיסטיות וסדרות
כגון שונים, ממשלה ממשרדי נתקבלו זו למטרה
והתעשייה, החקלאות והרווחה, העבודה משרדי
מזון, ממפעלי מידע נאסף כן כמו והתיירות. המסחר
המוחזקים, בשטחים משווקים שמוצריהמ
הקרובים ומאנשים מהעיתונות שיווק, ממוסדות

זה. לנושא

בית וציוד דיור תנאי

הדירה על ובעלות בדירה שירותים על נתונים
 30 מס' לישראל", הסטטיסטי ב"שנתון הופיעו
ציוד על והסברים להגדרות באשר .732 עמוד ,1979

חיים". "רמת  י"א לפרק מבוא ראה בית,
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הנתונים הירדן). גשרי (כולל המוחזקים השטחים
ב"סטטיסטיקה הלשכה ע"י מתפרסמים החודשיים
לשטחים סטטיסטי וב''רבעון חקלאית"

המוחזקים".

ושומרון ביהודה בד בתי
בסקר האומדנים עריכת שיטת שונתה בתשל"ו
נתוני עם השוואה כני הינס וו שנה נתוני בד, בתי
ואולם בר, בתי מפקד נערך שבה תשל"ה, שנת
שנים נתוני עם זו שנה של הנתונים בהשוואת

 זהירות. לנקוט יש קודמות
השיטה פי על תשל"ו לשנת האומדנים בעריכת
בכ0י109 הגבוהים נתונים התקבלו הקודמת
פרטים החדשה, השיטה לפי שהתקבלו מהנתונים
ושומרון" ביהודה בד בתי "סקר ראה נוספים
1976/77,2 מס' חקלאית", לסטטיסטיקה ב"רבעון
,1 מס' המוחזקים", לשטחים סטטיסטי ב"רכעון או

.1977

תעשייה
תעשייה.  י"ד בפרק ראה הגדרות

הונהג .1977 מאפריל ,החל ושומרון. יהודה
המדגם כאזור. התעשייה מפעליי של חדש מדגם
מפעלי של מעודכנת מסגרת מתוך הוכן החדש
מעסיקים שאינם מפעלים בו ונכללו התעשייה
הישן. במדגם נכללו לא אשר ("עצמאיים") שכירים
על נתונים של פרסום איפשרו אלו שינויים
עד 5 במקום משנה ענפי 8 של בפירוט התעשייה

כה.
הנתונים השוואת ולצורך לעיל, האמור בעקבות
של אחורנית שרשור נערך קודמות, לתקופות
עדלראשית 1977 מרס ינואר ברבע החל הנתונים
פי על משורשרים מדדים חושבו לכך כהתאם .1976
.100=1977 יוני אפריל שהוא החדש, הבסיס

ל"רבעון בנספח ראה מפורטים הסברים
.1978 ,2 מס' המוחזיקם" לשטחי סטטיסטי

חושבו ב1975 החל סיני. וצפון עזה רצועת
.100=1974 ממוצע בסיס על התעשיה מדרי

בנייה
בינוי.  ט"ז בפרק ראה הגדרות

ושומרון 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.
המתקבלים הנתונים על מבוסס האומדן
באמצעות מקומית רשויות 22 הבאים: מהמדווחים
דיווח ססו''ת; המימשל; משרדי מיוחד; שאלון
ושומרון, ביהודה קטנים יישובים ב80 מהמובחרים
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הכלכלה ענפי לפי והשכירים המועסקים סיווג
.(1970) החרש האחיד הסיווג לפי הוא

האחיד הסיווג לשימוש הוכנס ב1972 החל
של המשפחות סקר שאלוני יד. משלחי של החדש
3 של פירוט ברמת החדש הסיווג לפי סומלו 1972
2 של פירוט לרמת אוטומטי באופן ותורגמו ספרות

.(1961) הישן הסיווג לפי ספרור!
ימי שכירים לגבי נרשמים 1974 בינואר התל
של השנייה במחצית בלבד. האפשריים העבודה
של והולך גדול שמספר התופעה, הסתמנה 1974
מינואר לחורש. ומעלה ל"י אלף משתכרים שכירים
משתי זאת. לרשום שאיפשר תיקון הוכנס 1974
ממוצע יומי שכר בהשוואת להיזהר יש אלו, סיבות
קודמים. נתונים עם ו1975 1974 השנים של לשכיר

חקלאות
החקלאות ענף חשבונות

של בעיקרו מבוסס הפיסי הייצור אומדן
הבאים: המקורות

העיקריים בשווקים שנערך שוטף סקר 
המוחזקים; בשטחים

כיהודה הנערכים בד ובתי משקים סקרי 
ושומרון;

העדר, גודל לגבי הוטרינרי השירות נתוני 
ליחידה; ייצור ונורמות חיים בעלי שחיטת

עזה ברצועת דגים שלל של סטטיסטיקה 
סיני; וצפון

ויצוא. יבוא של סטטיסיטיות סדרות 
מדריכים של לדונם יבול באומדני נעזרים כן

מקומיים. ומומחים
על חושבו ליצרן החקלאית התוצרת מחירי
החקלאות משרד ע"י שנאספו מחירים סמך
המרכזית הלשכה ע"י שנאספו ומחירים כשויקים
של אומדן כניכוי קמעוניות, בחנויות לסטטיסטיקה
במוצרים הסוחרים. של והרווחים ההוצאות
(חיטה, מתאים מחירים איסוף היה לא שלגביהם
עם בהתייעצות המחיר אומדן נערך וכד') זיתים

מקצוע. ואנשי מדריכים
הנתונים סמך על נאמדו הקנויות התשומות
השימוש בדבר המשקלם בחקירת שנתקבלו
ישיר יבוא נתוני סמך ועל נבחרות, בתשומות

ישראליות. פירמות של ומכירות
ע"י פורסם וכו' שטחים ייצור, של פירוט יתר
 המוחזקים לשטחים הסטטיסטי בירדוק הלשכה

.1972 ויולי 1972 יוני

וירקות פירות של וסחר ייצור
ויעד מקור לפי ופירות ירקות על הנתונים
של העיקריים בשווקים שוטף מסקר מתקבלים



שלאדור הכיתה דרגות 3 עליסודי: ספר בית
י"ב). (י' המכין הספר בית

הרשות לפי מוינו הספר בתי המנהלת. 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
והתעסוקה הסעד סוכנות ידי על ממומנות

האו"ם. של
מוסדות של ספר בתי הם אחרים ספר כתי ג.

אחרים. פרטיים ספר ובתי דת
יש קודמות משנים אלה עם הנתונים בהשוואת
את וכן המידע במקורות השוני את בחשבון להביא

■ הבאים: השינויים
וצפון עזה באיווי נכללו לא כתשל''ט החל א.

למצרים. שהוחזרו האזורים סיני
ושומרון: ביהודה נפות לפי בחלוקה שינוי ב.
לחם. בית נפת עם יחד סוכמה ירדן נפת רוב

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

אשפוז.

חודשיים דו"חות על מבוססים הנתונים
המוחזקים. בשטחים הבריאות מקציני המתקבלים

בטלוויזיה והצפייה לרדיו האזנה
הופיעו בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה על נתונים
עמ' ,1979  30 מס' לישראל" הסטטיסטי ב"שנתון

.764

נבחרים פרסומים

(רובם קטנים יישובים מאות של מייצג מדגם שהם
כפריים).

ביישובים הבנייה את כולל האומדן אין
היהודיים.

מלון בתי
ושירותי מסחר  י"ז בפרק ראה הגדרות

הארחה.
הפתוחים ההארחה בתי מכל מתקבלים הנתונים

ושומרון. ביהודה

תחבורה
מצבת על הנתונים ונהגים. רכב כלי מצבת
תחבורה מקמט"י מתקבלים ונהגים רכב כלי
בישראל. הנהוגות לאלו זהות ההגדרות בממשלים.
בפרק והגדרות מקורות ראה דרכים. תאונות

יי'חתחבורה.

מקומיות רשויות
דינים מתוך עובדו הכספי המשק על הנתונים
באמצעות ונאספו העיריות שמילאו וחשבונות
והסברים הגדרות מפורטים, נתונים פנים. קמ"ט
המוחזקים, לשטחים סטטיסטי לרבעון בנספח ראה

.1978 ,2 מס'
משפטים

נתקבלו המשפט בתי פעולות על הנתונים
צה"ל כוחות מפקדת באמצעות

המוחזקים בשטחים חינוך
ידי על סוכמו החינוך מערכת על הנתונים
מתוך ובעזה ושומרון ביהודה צה"ל כוחות מפקדת
תשל"ט עד עצמם. מהמוסדות שנתקבלו דו"חות
שערכה שנתיים מפקדים על הנתונים התבססו

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
כ"ב. לפרק במבוא הגדרה ראה מוסד:

הראשונות הכיתה דרגות 6 יסודי: ספר בית
(א'ו').

בית שלאחר הכיתה דרגות 3 מכין: ספר בית
ט').  (ד היסודי הספר

1967 והדיור האוכלוסין מטקד
רמת סיני, וצפון עזה רצועת הירדן. של המערבית הגדה ו.

הגולן
חקלאי משק ועיבוד תמיכות בית, ציוד דיור, תנאי .2

המוחזקים בשטחים
בשטחים האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות .3

המוחזקים
א' חלק  העבודה כוח .4

ב' חלק  העבודה כוח .5

מיוחדים פרסומים

1971 נובמבר המוחזקים בשטחים ספר ובתי ילדים גני 398
עזה רצועת ושומרון. יהודה של לאומיים חשבונות 615

977ו968ו לעשור סיני וצפון

טכניים פרסומים
בשטחים ופטירות לידות הכפילויות: בשיטת סקר 44

המוחזקים
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POPULATION

Thousands

האוכלוסייה גידול מקורות  כ''ז/ו. לוח
TABLEXXVII/1.SOURCES OF POPULATION INCREASE

אוכלוסייה

אלפיס
בתחילת אחוזהאוכלוסייההאוכלוסייה

התקופההתקופה טבעיבסוף שנתיריכוי גידול
Population at beginPopulation at endNatural increaseYearly rate of
ningofperiodof periodincrease

ושומר ןיהודה 3maו r 1 aJudaea and S

Census 1967 מפקד
1968

595.9
585.7

585.7
581.7

3.0
11.7

1.7
0.7

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
1979690.4

סיני וצפון עזה רצועת
699.620.9

Sinai
1.3

Gaza Strip and Notrh
Census 1967 מפקד

1968
389.7
380.9

380.9
355.9

3.3
7.4

2.3
6.6

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
'1979420.2432.616.12.9

1 After deduction of the population of ElAirsh, which was
ceded to Egypt.

שהועברלמצרים. אלעריש איזור אוכלוסיית ניכוי nnx

נקבות ל000,ו זכרים ומספר גיל לפי אוכלוסייה, כ"ז/2. לוח
TABLEXXVII/2.POPULATION, BY AGE AND NUMBER OF MALES PER 1,000

FEMALES
Thousands  gygyf

ל000,ו זכרים
הכל סך
Total01415293044456465+נקבות

Males per
1,000 females

ושומרוןיהוד rand SamariaJudaea
'595.9 Census 1967 286.6119.782.739.1מפקד 64.6985

1968581.7283.4121.879.435.6 61.5988
1969595.2287.9131.080.833.5 62.0995
1970603.9290.0137.382.331.8 62.5995
1972629.0301.4147.780.034.5 65.4995
1974661.6314.3168.183.729.8 65.71,006
1975665.1313.4172.984.227.9 66.71,005
1976670.9315.6178.984.025.5 66.91,006
1977681.2316.0183.477.832.0 72.01,006
1978690.4314.5194.280.029.4 72.31,005
1979699.6315.2201.782.027.3 73.41,002

ר וע הרצ ז yס Sinaצפון i י נ Gazaי strip and North
Census 1967 389.7194.683.255.618.3'מפקד 34.9943

1968355.9177.481.649.615.9 31.4940
1969362.2179.087.349.714.6 31.6946
1970367.7180.491.850.413.6 31.5948
1972383.5184.299.049.415.0 35.9957
1974408.5194.8113.050.612.8 37.3970
1975418.5201.1111.354.812.0 39.3972
1976429.0204.5120.654.111.2 38.6976
1977441.3209.1123.150.314.9 43.9980
1978450.2209.0130.153.013.6 44.4983
=1979432.6201.0125.452.0117 42.5986

ללוח 1 הערה ראה 2 ידוע. לא גיל XXVII1.1/כז/ו.כולל to Table2 See noteIncl. age not known.
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וגיל מין לפי אוכלוסייה, ב"ז/3. לוח
TABLEXXVII/3.POPULATION, BY SEX AND AGE

31 XII 1979

גיל
כולל סך

Grand tot
ושומרון יהודה

Judaea and Samaria
סיני וצפון עזה nsnn

Gaza Stirp and Notrh Sinai

Ageהכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל2 סך
Total2

זכרים
Males

נקבות
Females

Dandאלפי sThou s

total1 הכלי 1,132.2564.9567.3699.6350.1349.4432.6214.7217.9סך
04210.0109.5100.5125.065.459.685.044.140.9
59167.287.979.2102.754.148.764.433.930.6
1014139.173.265.987.546.341.251.626.924.7
1519147.978.269.793.949.744.254.028.425.5
2024112.258.753.469.236.033.143.022.720.3
252967.132.334.838.618.520.128.513.814.7

303449.820.629.329.012.416.620.88.212.6
353943.617.126.527.411.416.116.25.810.4
404440.516.324.325.610.515.115.05.89.2
454939.816.623.224.610.214.415.26.48.8
505434.315.219.121.69.412.212.75.86.9

555924.711.613.015.87.28.68.84.44.4
606417.18.38.711.35.45.85.82.92.9
656912.86.56.38.94.54.43.91.92.0
707414.36.57.910.14.55.54.31.92.4
75+11.96.45.48.44.63.83.51.91.6

sntagםאחוזי ePere e

total הכל 100.0100.0100.01O0.0100.0100.0100.0100.0100.0סך
01445.647.943.345.147.342.846.548.844.1
152928.930.027.828.829.827.829.030.227.8
304411.89.514.111.79.813.712.09.214.8
456410.29.211.310.59.211.89.89.110.6

65 +3.53.43.53.93.93.92.72.72.7

1 Incl. age not known.
2 See note 1 to Table XXVII/1.

ידוע. לא גיל כולל 1

כ"ז/1 ללוח 1 הערה ראה 2
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BIRTHS לידות
יישוב וצורת לידה מקום מין, לפי חי, לידות כ"ז/4. לוח

TABLEXXVII/4.LIVE BIRTHS, BY SEX, PLACE OF BIRTH AND TYPE OF LOCALITY

עזרושומרוןיהודה סינירצועת וצפון
לידר, מקום Judaeaמין, and SamariaStrip and North SinaiGazaSex, place ofbirth and
יישוב typeוצורת of locality

19681975197819791968197519781979

numbers\bsoluteמוחלטיםמספרים
הכל 22,601TOTAL'25,65030,52230,44531,47315,50321,62622,784סך

13,34215,89015,74016,1468.01811,17411זכרים .67611 ,475Males
12,30814,63214,70515,3277,48510,45211.10811,126Femalesנקבות

הזכרים 52.052.151.751.351.751.751.250.8Percentאחוז males

לידה Placeמקום of birth
חולים 3,4639,17710,95011,6882,0264,4345,5276,354Inבבית hospital

חולים לבית 22,18721,34519,49519,78513,47717,19217,25716,247Outsideמחוץ hospital

בבי"ח לידות 13.530.136.037.113.120.524.328.1Percentאחוז births in hospital

ישוב Typeצורת o f locality
עירוניים 6,1657,7408,8869,35414,47119,01620,35619,841Urbanיישובים localities
כפריים 19,25622,76521,43322,0051,0142,6102,4282,716Ruralיישובים localities

ידוע 229171261141844Notלא known
Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
עירוניים 24.325.429.329.893587.989.388.0Urbanיישוביים localities
כפריים 75.774.670.770.26.512.110.712.0Ruralיישובים localities

1 The data for El Arish refer to the periodIV only (in May
1979 the area was returned to Egypt).

בלבד 1v לתקופת מתייחסים עריש אל לגבי הנתונים 1

למצרים). זה איזור הוחזר 1979 (כמאי

נפה לפי לידות, כ"ז/5. לוח
TABLEXXVII/5.BIRTHS, BY SUBDISTRICT

196819701975197719781979Subdistrictנפה

ו שי ו ה ד ו rן ו ר מ SamariaandJudaeaו
הכל 25,65026,45530,52231,29730,44531,473BIRTHSTOTALלידותסך

4,0374,1914,8745,0914,8495,318Jeninג'נין
4,6414,4255,2605,0945,1095,367Nablusשכם

3,9564,0674,5965,0405,0955,328Tulkarmטולכרם
3,6894,0974,4564,7564,1424,069Ramallahרמאללה

■354456יריחו 638588521554Jericho
לחם 2,6102,5972,8822,7782,5992,437Bethlehemבית
6,3636,6057,8147,9468,1228,392Hebronחברון

ידוע 172488Notלא known
גלמי לידה 44.343.744.945.944.044.9Grossשיעור birth rate

וצפון עזה Northסינירצועת SinaiStrip andThe Gaza
הכל 22,601BIRTHS'15,50315,98521,62622,00622,784לידותסך TOTAL

7,0377,3749,76810,39210,68411,259Gazaעזה
יונס 7,1707,1155,7826,1746,2926,728Khanחאן Yunis

3,0242,9843,2163,258Rafahרסיח
עריש 1,356ElArish'1,2921,4963,0522,4562,592אל
yiT 4Notלא known

גלמי לידה 43.043.450.750.450.952.8Grossשיעור birth rate

< ללוח ו הערה ראה XXVII4.1/:"ז/4.ו See note 1 to Table
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במקורות ושימושים מקורות 

לאומית והוצאה הכנסה

כ"ז/6. לוח
אחרת צוין כן אם אלא ל''י, מיליוני

ה ישומרוי riaeaודה and S a m aJ uds

1968197419751976197719781979

שוט9ים כמהירים
הכל במקורותסך 67^46,46715*5573,0724,4שימושים 8,85227,75*

פרטית לצריכה 3541,8082,8574,0619,160הוצאה 5,65518,148
ציבורית לצריכה 51217293381891הוצאה 5481,612
מקומית גולמית 255355238712,608השקעה 1,1843,799
ושירותים' סחורות 1274937881,1112,708יצוא 1,4274,197

ליצוא _192343תמיכות 38

הכל 5573,0724,4846,46715367מקורותסך 8,85227,756
ושירותים2 סחורות יבוא 2191,1671,9092,6466,009פחות: 3,79211,864

היבוא על מסים 5385778127פחות: 105257

שוק) (במחירי גולמי מקומי 72,5183,7439,131*3331,8תוצר 4,95515,635
מחו"ל מקומיים ייצור גורמי 175148841,1232,633הכנסות 1,5725,177
בחול ייצור לגורמי תשלומים 620243050פחות: 3699

שוק< (במחירי גולמי לאומי 3442,3613,378433611,814תוצר 6,49120,713
המקומי הייצור על עקיפים מסים 19104109131321פחות: 206519

"ע1ר) גורמי (במחירי גולמי לאומי 3252,25730694,70511,493תוצר 6,28520,194

(ל''י) לנפש גולמי לאומי 5953,5415,0747,18717,072תוצר 9,526!29,586
(ל''י) לנפש פרטית 6122,7504,2926,03513,237צריכה 8,29925,922

1968נ במחירי
הכל כמקורותסך 5571,1951,2301,3801,533שימושים 1,3761,573

פרטית לצריכה 354696745817864הוצאה 831937
ציבורית לצריכה 5177767879הוצאה 7984
מקומית גולמית 25222161207284השקעה 207256

* ושירותים' סחורות 127203247282320יצוא 259300

הכל 5571,1951,23013801333מקורותסך 1,3761,573
5 ושירותים? סחורות יבוא 224501574605648פחות: 629736

שוק) (במחירי גולמי מקומי 88656774882*333תוצר 748841
מחו''ל ייצור גורמי 17190212225253הכנסות 235283

בחו''ל ייצור לגורמי תשלומים 66666פחות: 66

שוק) (במחירי גולמי לאומי 3448938831,0151,154תוצר 9981,142

(ל''י) לנפש גולמי לאומי 5951,3581,3261,5091,667תוצר 1,4651,632
(ל''י) לנפש פרטית 6121,0601,1211,2171,250צריכה 1,2221,341

ייצור לגורמי תשלומים כולל לא סי''פ; יבוא 2 וירק). (ישראל מחו''ל מקומיים ייצור לגורמי הכנסות כולל לא פו''ב; יצוא
בסיס על המרכיבים ולכל הוצאה מרכיב לכל נערך 1968 במחירי האומדנים חישוב 3 הישראלים. לעובדים שכר תשלומי זרים
כולל 4 המרכיבים. סכוס עס זהה אינו המרכיבים נל סך לכן קודמתה, במחירי שנה כל מנתוני שחושבו הכמותיים השינויים

יבוא. על מסים כולל 5 ליצוא. תמיכות
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NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

TABLE XXVII/6.RESOURCES AND USES OF RESOURCES

IL. million, unless otherwise stated

Gaza Stirp and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

1979 1978 1977 1976 1975 1974 1968

USES OFRESOURCESTOTAL
Private consumption expenditure
General government consumption expenditure
Gross domestic capital formation
Exports of goods and services'
Subsidies on exports

RESOURCESTOTAL
Less: imports of goods and services3
Less: taxes on imports

GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market prices)
Factor payments from abroad
Less: factor payments to abroad

GROSS NATIONAL PRODUCT (at market prices)
Less: indirect taxes on domestic production

GROSS NATIONAL PRODUCT (at factor pirces)

At current prices
13,653 7,922 5^59 3,381
6,907 3,952 2,714 1,681
928 499 279 222

2,560 1,249 709 538
3,258 2,222 1,451 870

 106 70

13,653 7,922 5,259 331
6,935 4,319 2,886 1,774

65 30 28 18

6,653 3,573 2^45 1,063
3,474 1,585 864 639

57 28 18 14

10,070 5,130 3,191 2^214
23 70 56 36

10,047 5,060 3,135 2,178 1,468 975 12*

2101,4562,382
1428021,285
19121167
11212341
38300548


2141

2101,4512,382
797411,310
109

1317051,074
2293446
21013

1319881,496
31328

Gross national product per capita (IL.)
Private consumption per capita (IL.)

USES OFRESOURCESTOTAL
Private consumption expenditure
General government consumption expenditure
Gross domestic capital formation
Exports ofgoods and services1"4

RESOURCESTOTAL
Less: imports of goods and services2"

GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market pirces)
Factor payments from abroad
Less: factor payments to abroad

GROSS NATIONAL PRODUCT (at market pirces)

3642,4413,6045,2027,30911,45122,933
3941,9813,0963,9506,2168,82115,730

1968 prices'At
210505582631711716722
142294328334392396405
19302930303130
11596782828997
38119158184210201191

210505582631711716722
79297366384457453416

131215229258272279312
293101114118137149
2333333

476 429 404 384 340 317 131

Gross national product per capita (IL.)
Pirvate consumption per capita (IL.)

364783819902925956,077
394726790784896882920

, Exports f.o.b.; excl. factor payments from abroad (Israel A Jordan). 2Importsc.i.f. ; excl. factor payments to abroad
payments to Israeli workers. 3 Estimatesat 1968 prices were calculated for each component of expenditure and for lhe
total componenUon the basisof annual quantitychangeswhich were computed on the basisof previousvear Pncts'■ hence. total
expenditure is not identical with the sumof the expenditure components. 4 Incl. subsidies on exports. 5 Incl. taxes
on imports.

681 המוחזקים השטחים



שנה כל באחוזים במקורותשינויים והשימושים המקורות כ"ז/7. לוח
קודמתה לעומת

TABLEXXVII/7.RESOURCES AND USES OFRESOURCESPERCENT CHANGE ON

PREVIOUS YEAR

1968 Atבמחירי 1968 prices

לצריכה גולמיתהוצאה סחורותהשקעה סחורוויצוא לאומי1כוא פרטיתתוצר צריכה
Consumption expenditureימקומית לנפשושירותים2ושירותים לנפשגולמי

GrossExports ofImports ofGrossPrivate
domesticgoodsציבוריתפרטית andgoods andnationalconsumption

.§'"85
PrivateGeneralcapitalservices'services2productexpenditure

governmentformationper capitaper capita

כ ה Totalלסך
197421.28.41.972.420.69.617.55.3
19751.18.41.918.925.817.80.66.5
197614.17.32.826.815.15.212.55.5
19770.26.20.90.00.69.8 1.64.4
197812.93.00.929.111.11.410.71.0
19792.26.53.65.45.84.62.26.6

דממוצע ם םי י י ת נ ש gesaverנעים3 ar movingTwo ye a
1974197510.68.40.018.223.213.68.15.9
197519767.57.80.41.420.311.35.76.0
197619777.16.71.812.67.67.55.24.9
197719786.44.60.013.65.75.54.42.7
197819797.44.72.210.52.33.06.43.8

מיהודה ו ש יזו rי i a1 n dSam aJudaea i

197426.78.32.7103.726.97.323.25.5
19751.17.01.327.521.714.62.45.8
197614.99.72.628.614.25.413.88.6
19771.71.71.30.08.24.02.90.4
197815.64.00.037.223.63.013.82.3
1979 ■ 1.08.46.39.96.213.62.17.3

דממוצע ם gesaverנעים3■שנתייםי ar movingTwoye a
1974197511.97.60.721.524.310.99.65.6
197519766.68.30.63.417.99.95.47.2
197619776.35.61.913.42.44.75.14.4
197719786.62.80.617.16.53.55.11.3
197819797.06.23.111.27.88.25.64.8

הרצועת ז סע יוצפון נ inaי iort h Sip and NGaza s t r
19747.89.009.311.213.84.35.2
19757.217.63.313.632.823.24.68.8
197612.91.83.422.416.54.910.10.8
19775.217.40.00.014.119.02.514.3
19786.21.03.38.54.30.93.41.6
197911.02.33.29.05.08.212.74.3

דממוצע ם gesaveנעים3שנתייםי rar movingTwoye a
197419757.510.3_1.711.421.518.44.47.0
1975197610.06.60.017.924.413.77.33.9
197619779.09.31.710.615.311.76.26.5
197719785.78.91.64.24.58.62.96.1
197819798.61.60.08.74.74.67.91.3

1 Exports f.o.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
geometirc averages of the annual percent change from previous
year for the specified years.

לגורמי תשלומים כולל אינו תמיכות, כולל פו''ב, יצוא I
היבוא על מסים כולל סי''פ, יבוא 2 בחו''ל. ייצור
הממוצעים 3 מחו"ל. ייצור לגורמי תשלומים כולל אתו
השינויים של גיאומטריים כממוצעים מחושבים הדושנתייס

הנקובות. בשנים קודמתה, לעומת שנה כל השנתיים
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עיקרית קבוצה לפי פרטית, לצריכה הוצאה כ"ז/8. לוח
TABLEXXVII/8.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY MAIN CATEGORY

כמהירים "י ל .ILשוטפיםמיליוני million at current prices
ושומרון nnrr

Judaea and Samaria
סיני וצפון עזה רצועת

Gaza Stirp and North Sinai

19681977197819791968197719781979

חקלאות מוצרי
תעשייה1 מוצרי

שירותים

123
133
99

1,956
2,176
1,185

3,294
3,198
2,064

6,182
6,888
4.020

47
57
41

1,005 682
1,858 1,392
910 558

1,589
3,283
1,712

Agricultural goods
Industrial goods'
Services

לצריכה הוצאה
מקומית פרטית

הכל סך 
של צריכה 5חות:

זריםנטו

355

1

5,317

338

8,556

604

17,090

1,058

145

3

3,773 2,632

 179 82

6,584

323

DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION EX
PENDIT1JRETOTAL

Less: net consumption by
nonresidents

לצריכה 3545,6559,16018,1481423,952הוצאה 2,7146,907PRIVATE CONSUMP
TIONפרטית EXPENDITURE
הכל TOTALסך

בתעשייה. מעובדים מזון מוצרי כולל 1n indrstr

פנויה פרטית הכנסה כ"ז/9. לוח
TABLEXXVII/9.DISPOSABLE PRIVATE INCOME

שוטפים במחירים ל"י .ILמיליוני million at current prices

ושומרון ,777/r
Judaea and Samaira

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North Sinai

197719781979197719781979

לאומי תוצר
(במחירי גולמי

ייצור) גורמי
מהממשלה העברות

המקומיות והרשויות
הכנסה מס 0חות:

לממשלה והעברות

פרטית הכנסה
גולמית פנויה
פנים ממקורות

לפרטים העברות
לארץ מחוץ

פרטית הכנסה
גולמית פנויה
המקורות מכל

20,194 11,493 6,285

153 81 58

770 400 233

19,577 11,174 6,110

1,249 590 298

20,826 11,764 6,408

10,047 5,060 3,135

112 72 43

581 278 152

9,578 4,854 3,026

787 471 323

10365 5325 3,349

GROSS NATIONAL
PRODUCT (at factor
prices)

Transfers from government
and local authorities

Less: income tax and trans
fers to the government

GROSS DISPOSABLE
PRIVATE INCOME
FROM DOMESTIC
SOURCES

Transfers to pirvate
persons from abroad

GROSS DISPOSABLE
PRIVATE INCOME
FROM ALL SOURCES
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balance of payments התשלומים מאזן

התשלומים1 מאזן אומדני כ"ז/0ו. לוח
TABLEXXVII/10.BALANCE OF PAYMENTS ESTIMATES'

IL. million ל''י מיליוני

1979

Debit
זכות
Credit

§1978

וכה ח
Debit

זכות
Credit

1977

חובה
Debit

זכות
Credit

Judaea and Samaria pilDIBM יהודה
כולל 571.812,673.312,673.3GRAND,)4,060.34,060.36,571.8סך TOTAL

 ושירותים 054.59374.311,956.9GOODS,)2,991.83,827.05,340.7סחורות AND SERVICES
הכל TOTALסך

סחורות 1.303.22.819.72,516.94.423.23.870.98,998.8Merchandiseסחר
1,688.61.007.32.823.81.631.35,503.42.958.1Servicesשירותים

27.273.349.6115.997.9222.2Transportationתחבורה
24.146.238.274.172.5142.0Insuranceביטוח

חוץ 99.6298.0152.9478.1254.0852.1Travelנסיעות abroad
מהשקעות 8.61.410.31.712.42.0Investmentהכנסה income

23.435.559.7Governmentממשלה
1,529.1565.02,572.8926.05,066.61,680.1Otherשונות

עבודה שכר :1,529.132.12,572.845.35,066.692.9Thereofמזה: wages

צדדיות חד 601.4233.31,231.1375.41,955.6716.4TRANSFERהעברות PAYMENTS
(נטו) הון 467.1141.91,343.4CAPITALתנועות MOVEMENTS (net)

עזה andרצועת Sinai^^^^^StripGaza
כולל 3,041.63,041.64,786.14,786.18410.68,310.6GRANDסך TOTAL

 ושירותים 2,310.62,906.93,807.44346.96,732.46,992.4GOODSסחורות AND SERVICES
הכל TOTALסך

סחורות 1.397.02,481.32,141.43.595.43,109.65.601.4Merchandiseסחר
913.6425.61.666.0751.53,622.81,391.0Servicesשייותיס

26.869.048.6109.085.3197.6Transportationתחבורה
12.627.123.049.350.1108.3Insuranceביטוח

חוץ 39.146.857.7101.198.6178.6Travelנסיעות abroad
21.833.155.7Governmentממשלה
835.1260.91,536.7459.03,388.8850.8Otherשונות

עבודה שכר :835.118.21,536.727.83,388.857.0Thereofמזה; wages

צדדיות חד 678.7134.7978.7244.61,578.2537.1TRANSFERהעברות PAYMENTS
(נטו< הון 52.3תנועות


194.6


781.1CAPITAL MOVEMENTS (net)

1 Excl. transactionsbetween Judaea and Samaria and the Gaza
Strip and Sinai.

עזה רצועת לבץ ושומרון יהודה בץ עסקאות כולל לא 1

וסיני.
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FOREIGN TRADE pn סחר

החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא, כ"ז/וו. לוח
TABLEXXVII/11. IMPORTS, EXPORTS AND FOREIGN TRADE BALANCE

IL. million י ל מיליוני

עזה רצועת
Gaza Stirp

1979 SI 978 1977

ושומרק ,777,7'
Judaea and Samaria

1979 §1978 1977

GRAND TOTAL

From Israel total
Agricultural produce

Industrial products

From Jordan total

Agricultural produce

Industrial products

From other countries total

Agricultural produce

Industrial products

GRAND TOTAL

ToIsrael total

Agricultural produce
Industrial products

To Jordan total

Agricultural produce

Industrial products
To other countries total

Agricultural produce

Industrial products

ו ב KportsIי m

כולל 2,809.84,406.2M44.32,478.03,462.95,167.4סך

הכל 2,326.13.813.27.640.92.301.53.142.44.690.4מישראלסך

חקלאית 431.2638.11,178.9343.3447.7683.4תוצרת

תעשייה 2,094.93,175.16,462.11,958.22,694.74,007.0מוצרי

הכל סך 48.787.5127.30.1מירדן


חקלאית 2.95.510.1תוצרת


תעשייה 45.882.0117.20.1מוצרי

הכל הארצותסך 233.0505.51.076.1176.4320.3477.0מיו1ר

חקלאית 70.724.190.584.935.972.1תוצרת

תעשייה 164.3481.4985.691.5284.6404.9מוצרי

ו צ portsExאי

כולל 1,250.92,435.83,726.41,387.72,125.53,077.7סך

הכל 777.41.327.42.291.4835.51.399.62.076.3לישראלסך

חקלאית 166.7292.4468.1181.7300.7464.9תוצרת
תעשייה 610.71,035.01,823.3653.81,098.91,611.4מוצרי

הכל סך  462.71,085.01.409.9422.0575.3775.2לירדן

חקלאית 224.0442.6523.9421.5574.4775.2תוצרת

תעשייה 238.7642.4886.00.50.9מוצרי

הכל הארצותסך 0.823.425.1130.2150.6226.2/ליתר

חקלאית תוצרת


130.2150.6226.2

תעשייה _10.823.425.10.0מוצרי

Excess of imports over exports היצוא על היבוא עודף
TOTAL

Trade with Israel

Trade with Jordan

Trade with other countires

2,089.7 1,337.4 1,090.3 5,117.9 1,970.4 1,558.9

2,614.1 1,742.8 1,466.0 5,349.5 2,485.8 1,748.7

775.2 575.3 421.91,282.6 997.5 414.0
250.8 169.9 46.2I ,031.0 482.1 224.2

הכל סך
ישראל עם בסתר

ירדן עם בסחר

הארצות יתר עם בסחר
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PRICES

ראשית קבוצה לטי לצרכן, המחירים מדד כ"ז/2ו. לוח
TABLE XXVII/12.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP

מחירים

ראשית קבוצה
1973197419751976197719781979

Main group
הבסיס;

1969=100.01968VI
Base:

VII
הבסיס:

976=100.0
Base:

I

ושומרון dיהודה Samariae a a nJudj

הכללי 179.9256.5367.4156.3המדד 114.9235.1395.3GENERAL INDEX

ירקות ללא המדד
וסירות

173.2251.9365.9155.3 115.2234.9392.6The index excluding vegetables
and fruit

ופירות 228.5290.3438.3164.2ירקות 112.9238.1417.1Vegetables and fruit

180.5276.7401.5158.2מזון 114.4242.1413.9Food

הדירה 175.0284.5424.7146.2החזקת 113.6203.8356.0Household maintenance

153.4ריהוט1 115.7229.4356.0Furniture1

והנעלה 182.3241.6309.7150.6הלבשה 115.3236.4408.4Clothing and footwear

152.1211.3294.0143.3תחבורה 117.2244.7412.5Transport

173.4215.6301.8155.2בריאות 119.8230.9352.9Health

ותרבות 136.1184.0251.2150.2חינוך 112.3212.4306.7Education and culture

אחרים 155.2184.1261.0153.0שירותים 116.6234.0397.0Other services and miscellaneous

ושונות

תו ע ו הצ ז aע StripGa z

הכללי 190.3294.3452.7151.5המדד 113.2216.4373.0GENERAL INDEX

ירקות ללא המדד
ופירות

179.9289.9451.0147.7 112.7213.5368.1The index excluding vegetables
and fruit

ופירות 240.5315.4460.8174.2ירקות 115.9233.7402,7Vegetables and fruit

181.1301.0477.3144.3מזון 111.5209.0371.8Food

הדירה 195.3366.0603.7150.8החזקת 118.0210.0371.4Household maintenance

136.0ריהוט1 108.6197.4307.4Furniture1

והנעלה 191.3253.1321.1145.0הלבשה 109.7201.0325.1Clothing and footwear

151.7239.7374.2160.6תחבורה 115.3238.9418.0Transport

139.6179.1279.4158.3בריאות 113.4261.4461.4Health
ותרבות 124.6165.2252.9138.6חינוך 108.9203.2307.8Education and culture

אחרים 158.7212.2319.8164.5שירותים 118.4236.5386.3Other services and miscellaneous

ושונות

1 Until 1975 "furniture" was included in
maintenance".

"household הדירה". ב''החזקת נכלל "ריהוט" הסעיף 1975 עד 1
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FOOD CONSUMPTION

מזון קבוצת לפי ליום, לנפש והתזונתי האנרגטי הערך כ"ז/13. לוח
TABLEXXVII/13.DAILY PER CAPITA ENERGETIC AND NUTRITIVE VALUE,

BY TYPE OF FOOD

מזונות צריכת

חקלאית Agriculturalשנה year

1977/781978/79תשל''ד תשל"ט

Proteins (gm) (גרס) (גרםי/לבון Proteinsחלבון (gm)

(גרם)מזה:קלוריות (גרם)מזה:קלוריותשומן שומן
Caloriesהכל חייםסך Fatמבעלי (gm)Caloriesהכל ווייםסך Fatמבעלי (gm)

TotalThereof: aniTotalThereof: ani
mal proteinmal protein

ןושומריהודה Judaeaו and Samaria
הכל 2,82381.219.868.52,83381.221.170.8TOTALסך

12810.410.49.314011.611.610.1Meatכשר
181.41.41.3171.31.31.3Eggsביצים
20.40.40.120.40.40.1Fishדגים

ומוצריו 1317.67.67.31357.87.87.7Milkחלב and dairy products
ומוצריהם 1,32342.35.41,32542.35.4Cerealsדגניס and cereal products

ועמילנים אדמה 330.8360.8Potatoesתסוחי and starches
ודבש 348348Sugarסוכר and honey

ואגוזים שמן גרעיני ,1176.24.11156.14.0Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
1147.31.0976.20.9Vegetablesירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 2603.64.32583.54.6Fruitסירות (including melons)
ושומנים 31235.432336.4Oilsשמנים and fats

371.20.3371.20.3Miscellaneousשונות

ע 1 צ זהר .ע. ית_ ס ז ו פ צ יי Sinaiandנ NorthStripGaza
הכל 57.82,45969.415.660.8TOTAL§2,417668.214.2$§סך

4.7756.66.65.3Meat§5.8§5.8§66$בשר
211.61.61.5272.02.01.9Eggsביצים
81.51.50.271.41.40.2Fishדגים

ומוצריו 4.8955.65.65.1Milk§5.3§5.3§89§חלב and dairy products
ומוצריהם 1,34443.05.51,34943.15.5Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 220.5240.5Potatoesתפוחי and starches
ודבש 275277Sugarסוכר and honey

ואגוזים שמן גרעיני ,753.44.0723.33.9Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
583.70.5583.70.5Vegetablesירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 1161.62.31211.62.4Fruitטירות (including melons)
ושומנים 3.83150.135.6Oilsנ299שמנים and fats

441.8שונות
0.5391.5


0.4Miscellaneous

£<
a

h
r
Q

jL
a

r~
ao



HOUSING CONDITIONS ךיןף ןןגאי

וצורות דירה גודל דיור, צפיפות גורל, לפי בית, משקי כ"ז/4ו. לוח
נבחרות יישוב

TABLEXXVII/14.HOUSEHOLDS, BY SIZE, HOUSING DENSITY, SIZE OF

DWELLING AND SELECTED TYPE OF LOCALITY

average 1979 ממוצע

ושומרון עזהיהודה וסיני1רצועת
Judaea and SamariaGaza Strip and Sinai'

בית משק Thereof:Householdמזה::Thereofמזה:גודל size and
דיור ות הכלושיחיו* סך

Total
הכל housingסך density

פליטיםעריםTotalכפריםערים מחנות
Town'sVillagesTownsRefugee

camps

וו 1tageוזיםא sPere e 1

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
בית במשק Personsנפשות, i n

household
4.7(3.6)5.23.6(2.7)(5.0)1

28.08.58.07.5(6.5)8.52

37.1(6.0)7.38.0(6.1)9.33

47.89.77.38.68.49.34

59.710.59.410.19.910.45

610.611.710.311.011.112.06

7 +52.150.052.551.255.345.57+

בדירה Roomsחדרים in
dwelling

18.614.820.515.012.119.3Iן

238.231.239.234.733.234.02
324.428.023.324.724.525.93

412.717.611.415.718.113.54

5 +6.18.45.69.912.1(7.3)5+

לחדר Personsנפשות per
room

מאחת Less(3.5)(4.6)4.44.3(6.5)4.7פחות than 1

1.08.18.58.07.4(5.7)8.91.0
1.1 1.913.018.111.415.416.814.71.1  1.9
2.0  2.925.726.225.930.430.331.22.02.9
3.0  3.920.417.320.820.419.820.83.03.9
4.0  4.913.010.913.312.312.212.0.4.0^t9
5.05.97.5(5.2)8.15.5(5.3)(5.8)5.05.9

6+7.6(7.3)8.14.3(5.3)(3.1)6+

למשק נפשות 6.86.76.87.07.46.5Averageממוצע no. of
בודדים) (כולל personsבית per house

hold (incl. singles)

דילר צפיפות 2.92.63.02.82.82.7Medianחציון housing
density

at1/\tv cm>rl thr FIAn1 As of Anirl 147Q >■

introduction.
במבוא.
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household equipment בית ציוד
אזור לגי קיימא, בני מוצרים שברשותם בית משקי כ"ז/15. לוח

TABLEXXVII/15.HOUSEHOLDS POSSESSING DURBALE GOODS, BY REGION

הבית משקי מכלל Percentofאחת all household.

pwwn עזהיהודה רעועח
Judaea and SamairaGaza Stirp

ו :Thereofשנהמחג :Thereofמזה: YearCommodityמזה:
הכל הכלסך סר
Totalכסריסערים

1

Total0מחנותערי
TownsVillagesTownsRefugee

camps

חשמל או גז 1974Electrical(11)19748.322.53.23.86.5תנור or gas
197510.826.84.86.89.73.61975stove
197816.036.99.025.530.322.91978
197917.035.211.328.532.128.11979

או גז לבישול 197432.759.522.812.718.67.41974Gasמכשיר or electrical
י 197543.069.232.729.540.520.21975rangeחשמל for cooking

197865.684.158.856.261.353.21978
197972.888.367.166.668.165.51979

חשמלי 1972Electircal(1.9)5.711.9(3.4)197213.840.7מקרו refirgerator
197527.568.910.422.536.610.01975
197835.877.618.440.752.428.61978
197941.383.522.749.356.144.01979

ככיסה 1974Washing(0.7)197413.041.02.63.05.4מכונת machine
197515.947.93.56.111.7(0.8)1975
197817.552.84.78.715.8(2.5)1978
197919.858.55.911.218.65.01979

תסירה 197217.333.710.919.123.017.51972Sewingמכונת machine
197522.642.215.026.937.018.31975
1978§23.940.418.527.035.521.31978
197924.740.219.628.835.424.41979

197274.986.871.585.587.484.81972Radioרדיו
197584.688.782.390.692.389.41975

197879.284.277.289.390.485.91978
197979.486.976.591.792.390.41979

1972TV(3.4)7.514.3(2.5)197210.028.7טלויזיה set
197526.259.312.528.638.121.41975
197841.173.227.946.354.841.11978
197946.777.833.754.260.854.21979

1972Gramophone(1.1)(15)(13)19722.56.6פטיפון
19754.48.32.87.18.36.91975
19783.88.62.47.49.56.71978
19793.36.62.18.810.68.51979

1974Tape(2.3)19744.89.93.02.93.7רשמקול recorder
19756.510.14.86.07.84.71975
197811.819.8§8.914.216.212.91978
197915.926.212.318.520.217.11979

5.86.66.01972Bicycle(1.3)19722.33.35אופנים
19752.83.91.915.821.510.81975
19783.87.72.414.720.210.31978
19796.813.14.012.517.19.71979

פרטית 1972Private(2.6)(2.4)19722.35.42.3מכונית car
19752.76.91.23.46.10.91975
19783.910.51.74.46.8(1.6)1978
19794.310.42.45.27.5(3.0)1979
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labour and wages ושכר עבודה
מין עבודה, כוח תבונות לפי ומעלה, 14 בגיל אוכלוסייה  כ"ז/6ו. לוח

נבחרות יישוב וצורות
TABLEXXVII/16.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE

CHARACTERISTICS, SEX AND SELECTED TYPES OF LOCALITIES

מ ו ש ו tיוןיהודה i aandSam aJudaea

בכוחאוכלוסייה Labourאינם focre העבודה העבודהכוח כוח nriK
14 + המועסקיםמהאוכלוסייההעבודהב1יל אחוז
PopulationNot inהכל מועסקיסמועסקיםסך 14בלתי + העבודהבגיל מכוח
aged 14+labour forceTotalEmployedNot employed95< labour force9{< employed

personsof populationpersons
aged 14+of labour force

0ndאלפי sThous a

האוכלוסייה uכל 1ati0 nTotal pop
'1968308.6215.693.082.910.130.189.2
1970322.9204.5118.4114.63.836.796.7
1975366.9233.0133.9132.3(16)36.598.8

!1976371.0239.7131.3129.7(1.6)35.498.8
1977379.4250.6128.8127.3(1.5)33.998.8
1978389.7256.9132.8131.5(1.3)34.199.0
1979398.6264.5134.1132.8(1.3)33.699.0

כ םג י Males
'1968141.562.379.269.99.356.088.1
1970153.759.394.491.03.461.496.4
1974170.257.7112.5111.5(1.0)66.199.1
1975177.267.6109.6108.4(1.2)61.998.9
21976178.972.1106.8105.5(1.3)59.798.8
1977183.378.1105.2104.0(1.2)57.498.9
1978188.581.4107.1105.9(1.2)56.898.9
1979193.183.2109.9108.80.1)56.999.0 הכל סך  0 י ר ע totalIב n town s
'196876.649.027.625.8(1.8)36.193.4
197088.754.434.333.5(0.8)38.797.6
197599.362.836.536.1(0.4)36.898.9
21976101.965.736.235.7(0.5)35.598.6
1977104.168.535.635.4(0.2)34.299.4
1978100.765.934.834.7(0.1)34.699.7
1979102.366.935.435.3(0.1)34.699.7

ב םג י Malesר
'196836.111.924.2. 22.7(1.5)67.993.9
197043.113.629.528.9(0.6)68.597.9
197548.416.831.631.4(0.2)65.399.4
2197649.418.231.230.9(0.3)63.299.0
197751.219.931.331.1(0.2)61.199.4
197849.118.930.230.1(0.1)61.599.7
197950.319.231.131.0(0.1)61.899.7

הכל סך sננ9וי0  totalI n village
'1968208.1149.758.451.37.128.187.9
1970211.7135.975.873.12.735.896.4
1975231.9146.985.084.2(0.8)36.799.1
21976234.7150.883.983.1(0.8)35.799.0
1977239.3157.881.580.8(0.7)34.199.1
1978250.8164.586.385.4(0.9)34.499.0
1979255.0169.485.685.0(0.6)33.699.3

ב םג י Males
'196893.945.548.441.76.751.686.1
197099.942.257.755.22.557.895.7
1975111.644.167.566.8(0.7)60.599.0
1976113.147.265.965.1(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
1979122.855.267.667.1(0.5)55.099.3
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TBALEXXVII/17.MALES AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND AGE GROUP

Age group

14+ בגיל מהאוכלוסייה העבודה כוח nnK
Percent labour force of population aged +14

1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971

Judaea and Samaria

62.066.666.666.161.959.757.456.856.9TOTAL

.1S824.525.628.326.826.724.424.525.61417

61.670.070.465.258.352.951.351.250.6IS 24

93.295.795.492.182.780.678.276.976.12534

89.893594.593.590.089.487.686.384.93544

83.589.288.388.085.685.984.884.486.14554

66.471.070.473.072.771.672.376.074.45564

34.137.440.141.339.039.337.037.839.365+

n a iand SiStripGaza

65.1TOTAL'864.063.766.664.465.664.964.1.נ6

15.620.822.625.624.027.026.828.029.11417

60.567.568.667.764.765.260.562.066.91824

94.696.597.095.487.985.283.282.381.82534

91.793.095.895.995.094.793.794.294.735 *4

86.785.388.088.087.889.391.891.191.74554

76.662.463.964.966.174.276.577.874.35564

31.024.027.828.930.633.336.934.829.865+

/1 See noet 3 Table XXVII16.
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ומין נבחרות יישוב יצירות כלכלי, ענף לפי מועסקים, כ"ז/16. לוח

סמל
Code

כלכלי ענף

ושומרון Judaeaיהודה and Samaria

Totaהכלסך
:Thereofמזר

Townsעד Villagesכפרים ים

197719781979197719781979197719781979

מכ ה םועסקל

אלפים הכל 127.3131.5132.835.434.735.380.885.485.0סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ודיג0 ייעור 39.739.936.3(3.4)(4.6)27.827.825.35.0חקלאות,

וחרושת)12 1כרייה 17.317.618.326.927.226.512.712.914.3תעשייה

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 19.720.722.610.411.513.623,224.026.2בינוי

והארחה5 אוכל שירות* 13.611512.722.420.621.39.68.88.8מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 4.64.24.46.76.36.53.53.13.1תחבורה.

וקהילתיים8 ציבוריים 13.113.012.820.220.620.29.69.49.4שירותים

הענפים3,7,91 (1.9)(1.9)3.94.23.98.49.28.51.7יתר

:מ ה בריםז

הכלאלסים 104.0105.9108831.130131.063.465.967.1סך

100.0100.0100.0100.0100.01000100.01000100.0אחידים

ודיג0 ייעור 28.027.024.9(3.6)(4.3)(4.8)19.418.717.2חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 18.819.219.927.828.026.914.115.015.9תעשייה

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 24.125.627.311.813.215.729.730.932.8בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 16.114.914.824.822.823.911.811.210.9מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 5.65.25.37.67.37.24.43.93.9תחבורה,

וקהילתיים8 ציבוריים 11.611.511.114.615.213.89.89.79.4שירותים

הענפים3.7,91 (2.2)(23)4.44.94.48.69.28.92.2יתר

ואחרים. איש"ם שירותים עסקיים, ושירותים פיננסים וסיס, חשמל 1

כ"י/16. בלוח 3 הערה ראה ב
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TABLEXXVII/18.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH,
SELECTED TYPES OF LOCALITIES AND SEX

עזה Gazaוסינירצועת Stirp and Sinai

Economic branch
הכל Tolaסך

:Thereofמזה:

ערים
Towns

פליטים מחנות
Refugee camps

19771978M9791977197819791977197821979

A 1 1 employed persons

TOTALthousands

 percentages

Agriculture, forestry and fishing

Industry (mining and manufactuirng)

Construction (building and public works)

Commerce, restaurants and hotels

Transport, storage and communication

Public and community services

Other1

77.280.479.638.541.239.231.331.832.0

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.000.0

23.421.920.418.718.017.321.219.017.2

15.017.319.816.318.220.115.418.422.8

20.821.423.020.020.923.023.223.023.2

13.613.512.516.115.815.012.913.310.6

6.96.86.47.98.37.16.15.7(5.9)

14.713.512.114.212.710.916.715.515.0

5.65.65.86.86.16.64.5(5.1)(5.3)

Total thousands

 percentages

Agriculture, forestry and fishing

Industry (mining and manufactuirng)

Construction (building and public works)

Commerce, restaurants and hotels

Transport, storage and communication

Public and community services

Other1

Thereof: males

29.9 29.1 28.9 37.3 39.3 36.5 75.2

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

17.8 19.8 22.1 17.6 18.2 19.0 21.2

21.8 17.7 15.2 18.9 17.6 15.8 18.7

24.8 24.9 25.0 24.0 22.0 21.1 24.4

11.1 13.0 12.8 15.5 16.4 16.7 13.1

(6.4) 6.1 6.6 7.5 8.7 8.3 6.6

12.4 13.0 13.8

(5.7) (5.5) 4.5

9.6

6.9

10.7

6.4

11.9 10.2

7.2 5.8

75.7 72.1

100.0 100.0

22.5 24.0

16.7 14.6

22.7 22.3

13.9 14.0

7.3 7.2

11.2 12.1

5.7 5.8

1 Electircity and water, finance and business services, personal and other services.
2 See note 3 TableXXVI1/16.
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עבודה ומקום נבחר כלכלי ענף לפי מועסקים, כ"ז/9ו. לוח
TABLEXXVII/19.EMPLOYED PERSONS, BY SELECTED ECONOMIC BRANCH AND

PLACE OF WORK

יתר
Other

בישראל עבדו
Worked in Isarel

si eg
X uE|

הכל סן
Total

.000

המוחזקים בשטחיס עבדו
Worked in the Administered Territoires

יתר
Other rl fi

r: c

Ci
Eif

הכל סך
Total

■000

TOTAL
9.7 54.3 11.6 24.4

10.6 52.3 14.8 22.3
10.3 49.5 17.1 23.1

10.9 51.7 18.1 19.3

10.9 52.5 17.5 19.1

12.9 54.4 18.4 14.3

14.6 50.3 19.7 15.4

17.2 45.3 21.3 16.2

16.2 44.8 22.2 16.8

16.2 46.2 22.8 14.8

Judaea and Samaira
12.2 57.2 (12.9) 17.7
13.3 57.0 16.8 12.9

12.3 56.8 18.6 12.3

13.7 56.8 20.7 8.8

14.0 56.1 19.3 10.6

15.5 55.0 18.6 10.9

17.3 49.6 20.9 12.2

20.6 44.2 22.5 12.7

19.0 46.0 23.6 11.4

18.1 47.7 23.9 10.3

Gaza Stirp and Sinai

3.4 47.4 (8.5) 40.7
)2.5) 37.8 (8.5) 51.2

4.3 36.0 14.7 45.0

6.2 43.2 13.6 37.0
6.1 46.4 14.8 32.7

10.1 53.3 18.1 18.5

10.1 51.8 18.5 19.6

13.5 46.5 19.6 20.4

12.1 44.3 20.4 23.2

14.0 44.3 21.6 20.1

100.0

100.0
100.0

100.0

100.0
100.0

100.0

100.0
100.0

100.0

20.6

33.8
52.4

61.3

68.7
66.3

64.9

63.0
68.2

74.1

39.1

43.8
46.4

47.2

46.0

46.4
46.0

46.2

45.5
45.1

8.4
5.6
6.2
6.4
6.2

7.3
8.2

9.1

9.5
10.1

8.434.514.7100.0

6.139.025.6100.0

7.240.234.9100.0

7.641.838.6100.0

7.040.042.4100.0

8.441.240.4100.0

10.041.237.1100.0

10.441.135.5100.0

10.939.536.8100.0

11.840.839.8100.0

8.547.85.9100.0

4.652.18.2100.0

(4.1)58.517.5100.0

3.957.722.7100.0

4.158.9163100.0

5.1S6.625.9100.0
4.655.427.8100.0

6.755.7rts100.0

7.056.531.4100.0

7.053.734.3100.0

הכל סך
13.8 38.7 100.0 152.7

13.8 36.8 100.0 142.7

13.9 33.5 100.0 136.3

15.1 31.3 100.0 133.4

14.0 33.8 100.0 141.7
14.5 31.8 100.0 138.6

14.4 31.4 100.0 140.9

14.2 30.5 100.0 141.4

15.2 29.8 100.0 142.7

16.8 28.0 100.0 138.0

ושומרון יהודה
14.6 42.5 100.0 99.8

14.7 40.2 100.0 91.2

14.6 38.0 100.0 90.3

16.4 34.2 100.0 87.8
15.1 37.9 100.0 95.0

15.8 34.6 100.0 91.9

14.9 33.9 100.0 92.6

15.1 33.4 100.0 91.9
15.2 34.4 100.0 94.0

15.9 31.5 100.0 92.5
וסעי עזה רצועת

12.1 31.6 100.0 52.9

12.2 31.1 100.0 51.5

12.6 24.8 100.0 46.0
12.7 25.7 100.0 45.6

12.2 24.8 100.0 46.7
12.0 26.3 100.0 46.7

13.5 26.5 100.0 48.3

12.5 25.1 100.0 49.5
15.4 21.1 100.0 48.7

18.2 21.1 100.0 45.5

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

'1979

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

'1979

/Seenot 3 to Table XXVII16. כ"ז/16. ללוח 3 הערה ראה
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ענף לפי לשכיר, ממוצע יומי ושכר שכירים מועסקים, ב"ז/20. לוח
כלכלי

TABLEXXVII/20.EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND AVERAGE DAILY WAGE
PER EMPLOYEE, BY ECONOMIC BRANCH

n

c £3 =
*S
fi op

P>p S
■526*3?Iatc

D

rz o
£<'5Jt

">

רו £ 3

11"

^1
III
? 2 .ט

P

'9U
as Ho
./■. u

U

£§.§
HI1//

Pifi
r

51
a

0iסמל 245683,7,9Code

Judaea and Samaria

Gaza Strip and Sinai

Judaea and Samaria

Gaza Strip and Sinai

סמי' י ק גס
45.0

persons(אלפים) (thousands)Employed
1970 ושומרק 114.616.516.812.84.714.64.2יהודה
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
1979132.833.424.329.916.75.917.15.5

1970 וסיני עזה 58.719.26.97.39.53.59.03.3רצועח
197572.617.410.316.110.25.39.63.8
197676.118.211.616.510.44.910.63.9
197777.218.211.616.010.55.311.34.3
197880.417.513.917.210.95.510.94.5
!197979.616.415.818.310.05.09.64.5

כ sJ(אלפים)ירים3ש (thousands)10ye eEm p
1970 ושומרון 56.511.29.614.62.12.214.32.5הודה
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
197978.66.117.927.24.23.116.63.5

1970 וסיני עזה (1.2)8.8(1.6)(0.5)35.213.03.07.1ועת
197548.511.67.015.4(1.1)2.69.2(1.6)
197651.411.28.516.0(1.1)2.310.32.0
197751.811.08.515.2(1.5)2.3I 1.02.3
197853.610.59.916.1(1.8)2.010.62.7
2197952.48.910.717.0(1.8)(1.7)9.42.9

Average daily wage peremployee(IL.)4 (ל''י)4 לשכיר ממוצע יומי שכר
10.35.67.88.75.5Judaea and Samaria
47.232.735.139.230.4
58.243.345.452.543.1
79.159.861.971.455.3
120.296.499.7110.179.6
215.9169.4169.3173.2135.4

7.0(3.7)(6.2)7.7(3.9)Gaza Stirp and Sinai
44.635.835.743.630.3
56.645.246.754.142.9
73.264.562.173.253.0
118.292.997.3113.379.5
241.9192.0177.2180.3172.9

1970 ושומרון nnn7.95.86.6
197539.633.3349
197650.041.343.4
197768.056.060.0
1978105.586.194.3
1979181.7143.8166.3

1970 וסיני עזה AS5.85.3ועת
197538.729.236.8
197649.641.345.8
197765.653.961.1
1978102.982.396.7
1979199.2160.1195.1

1 See note to Table XXVII/18. 2 See note ' to Table
XXVII/16. 3 Employees whose salaries are
known. 4 In January 1975, the registration of wages was
altered: see introduction.

ללוח 3 הערה ראה 2 .18/r3 nV^ mvn ;w 1

בינואר 4 ידוע. ששכרם שכירים 3 "ז/16.
במבוא. הסבר ראה השכר; ברישום שינויים חלו 197
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים כ"ז/21. לוח

יד משלח

9

r i a
ושומרו הודה

dae a andSam aJ u

מועסקים
Employed persons

שכידיס
Employees

197719781979197719781979

הכלאלפים 127.3131.574.0סך 132.876.178.6

אחוזים 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 1.71.82.6כעלי 1.82.62.7

ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 6.46.210.6בעלי 6.010.19.6

(0.5)(0.5)(0.7)מנהלים (0.5)(0.3)(0.3)

ודומיהם פקידות 2.62.54.2עובדי 2.63.83.8

וזבנים סוכנים מכירות, 10.69.52.3עובדי 9.7(2.0)(1.8)

שירותים 7.06.910.2עובדי 7.0J0.410.0

בחקלאות 27.627.79.7עובדים 25.48.08.1

בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 23.925.728.7עובדים 26.632.132.0

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אחרים 19.519.231.2עובדים 20.430.731,7

פשוטים ופועלים

גבריםאל0ים mo105.966.8מזה: 103.868.370.6

אחוזים 100.O100.0100.0 100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2.2(1.7)1.7בעלי (1.8)(2.2)(2.3)

ודומיהס טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 4.54.26.6בעלי 4.16.16.1

(0.6)(0.6)(0.9)מנהלים (0.6)(0.3)(0.3)

ודומיהם n1ppD 3.02.64.3עובדי 2.53.83.5

וובניס סוכנים מכירות, 12.511.32.4עובדי 11.3(2.0)(18)

שירותים 7.87.910.2עובדי 7.510.49.8

בחקלאות 19.518.59.1עובדים 17.47.67.6

בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 26.829.730.2עובדים 30.133.533.5

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אחרים 23.323.534.4עובדים 24.734.135.1

פשוטים ופועלים

כ"ז/16. בלוח 3 הערה ראה 1
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TABLE XXVII/21 .EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION AND

SEX

עז רצועת
p and Sinai

ס ו ה
Str i

י נ י
Gaza

מועסקים
Employed persons

שכירים
Employees

Occupation

19771978■197919771978.1979

77.280.479.651.8S3.652.4TOTAl^ thousands
100.O100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(0.8)(0.5)(0.8)(12)(0.9))10(Scientilfc and academic workers
6.66.55.89.59.38.2Other professional, technical and related workers
(0.6)(0.4)(0.3)(0.2)(0.2)

Administrators and managers
3.42.7(2.4)4.63.9)3.6(Clerical and related workers
11.711.19.9(1.0)(0.7))0.8(Sales workers
8.67.67.610.49.59.4Service workers
22.621.519.819.918.716.0Agircultural workers
24.728.431.724.228.130.8Skilled workers in industry, mining, building and

transport and other skilled workers
21.021.321.729.028.730.2Other workers in industry, transport and building

and unskilled workers

72.175.775.247.950.049.4Thereof: males thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(0.7)(0.5)(0.7)(1.0)(0.8))10 (Scientific and academic workers
4.44.64.16.36.65.7Other professional, technical and related workers
(0.6)(0.4)(0.3)(0.2)(0.2)

Administrators and managers
3.12.8(2.4)4.43.8)3.6(Clerical and related workers
11.911.010.2(1.0)(0.8))0.8(Sales workers
8.77.77.710.69.69.5Service workers
23.221.820.220.319.016.4Agircultural workers
24.928.531.424.828.831.3Skilled workers in industry, mining, building and

transport and other skilled workers
22.522.723.031.430.431.7Other workers in industry, transport and building

and unskilled workers

1 See note י to Table XXVI1/16.
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לטי לשכיר, ממוצע יומי ושכר בישראל העובדים שכירים כ"ז/22. לוח
נבחרים כלכלה ענפי

TABLEXXVII/22.EMPLOYEES WORKING IN ISRAEL AND AVERAGE DAILY WAGE
PER EMPLOYEE, BY SELECTED ECONOMIC BRANCHES

הכל הענפיםבינויn"s'snחקלאותסך יתר
TotalAgircultureIndustryConstructionOther

Employees(אלפיס)שכירים (thousands)
הכל 1970TOTAL(17)197019.85.02.310.8סך

197250.812.19.025.34.41972
197563.99.211.935.27.61975
197663.29.912.632.28.51976
197762.010.113.328.410.21977
197867.411.415.030.610.41978

197973.011.016.734.011.3M979

1970From(1.5)8.0(19)197014.02.6מיהודה Judaea and
197233.44.26.519.13.61972Samariaושומרון

197538.34.27.321.55.31975
197635.74.47.618.05.71976
197734.74.58.015.76.51977
197836.14.18.616.76.71978
197939.14.19.518.86.71979

עזה 1970From(0.1)2.8(0.5)19705.82.4מרצועת Gaza Strip and
S6.2(0.8)1972Sinai.197217.47.92וסיני

197525.65.04.613.72.31975
197627.55.45.014.22.91976
197727.35.65.312.73.71977
197831.37.36.413.93.71978
2197933.96.97.315.14.621979

(ל"י לשכיר' ממוצע יומי Averageשכר daily wage per employee1 (IL.)
הכל 197011.810.0tl.l13.0(10.6)1970TOTALסד

1

197217.215.415.619.114.81972
197543.433.942.147.440.11975
197653.442.751.658.250.91976
197771.056.769.277.769.21977
1978110.886.6110.2120.5108.51978

1979נ1979209.3158.0202.2231.4200.7

1970From(10.5)13.0(10.9)197011.89.0מיהודה Judaea and
197113.510ושומרון 712.115.0.It81971Samaria

197217.014.314.219.014.21972
197544.635.042.348.439.61975
197653.540.951.158.750.01976
197772.055.069.779.768.01977
1978112.184.8110.4120.8108.81978
1979198.7141.7190.7219.5185.01979

עזה 1970rom(119)12.5(11.6)197011.710.7מרצועת Gaza Stirp and
1971Sinai(13.4)13.4(13.7)197112.912.3וסיני

197217.616.017.519.5(18.8)1972
197541.932.941.445.440.21975
197653.544.252.457.652.8 .1976
197769.858.268.574.971.51977
1978109.287.7110.0120.0107.81978
1979222.4168.5217.5247.3224.321979

כ'ז/20. ללוח 4 הערה ראה 1

כ"ז/16.
2XXV11/20. 2 See note ' to Table Seeראההערה'ללוח note ' to Table

XVII/16.
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agriculture חקלאות
מחקלאות והכנסה קנויה תשומה תפוקה, כ"ז/23. לוח

TABLEXXVII/23.OUTPUT, PURCHASED INPUTS AND INCOME ORIGINATING IN

AGRICULTURE

ל"י) (מיליון ערך
Value (IL. million)

אחרת) צוין לא אם טונות (אלפי כמות
Quantity (thousand tons unless

otherwise stated)

תשל''ט
1978/79

תשל"ח§
91977/78

תשל''ז*
§1976/77

תשל''ט
1978/79

חשל''ח§
§1977/78

תשל"ז5
1976/77

1riושומריהודה a ן SamsJudaeaו and
כולל סך XXX1,734.03,756.65,674.7OUTPUTתפוקה GRAND

TOTAL
הכל XX1.144.12.816.23.519.3Crops\גידוליםסך total

שדה 41.846.041.2123.4206.0363.9Fieldגידולי crops
אדמה ותפוחי 149.4156.3141.3353.0517.2822.1Vegetablesירקות and potatoes

8.911.48.09.720.228.9Melonsמקשה and pumpkins
17.085.021.1136.01,275.01,056.8Olivesזיתים

הדר 85.580.879.1199.1303.4413.3Citrusפוי
ריס אח 78.895.487.0322.9494.4834.3Otherפירות fruit

ותוצרתם ווייס XXX572.4914.42.104.0Livestockבעלי A livestock products
הכל סך total

20.519.823.5351.4580.11,383.3Meatכשר
39.639.939.4191.5288.6648.3Milkתלב

(מיליונים) 40.044.544.526.040.061.4Eggsביצים (million)
XX3.55.711.0Miscellaneousשונות

בייעור XXX17.526.051.4Investmentהשקעה in forestry and
צעירים newובמטעים fruit plantations

קנויה XXX353.3534.5952.7PURCHASEDתשומה INPUTS
נובעת XXX1,380.73,222.14,722.0INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

וצפוןרצועת rnvGaza Strip and North Sinai 0יני
הכל סך XXX949.51,254.32,002.4OUTPUTתפוקה TOTAL
הכל XXX726.7908.21.417.6Cropsגידוליםסך total

שדה XX7.77.610.9Fieldגידולי crops
אדמה ותפוחי 50.853.451.495.0121.9215.9Vegetablesירקות and potatoes

2.92.83.67.910.616.8Melonsמקשה and pumpkins
הדר 232.3180.6189.3534.2622.2957.7Citrusפוי

(כולל אחרים 21.124.819.581.9145.9216.3Otherפירות fruit (incl. olives)
זיתים)

וחוצרתם חיים XX217.7342.4576.3Livestock*בעלי A livestock products
4.34.85.167.0109.6205.5Meatכשר
12.014.816.262.6103.1156.3Milkחלב
5.14.53.560.984.9118.3Fishוגיס

(מיליונים) 35.040.047.523.338.784.7Eggsביצים (million)
XXX3.96.111.6Miscellaneousשונות

בייעור XXX5.13.78.6Investmentinהשקעה forestry and
צעירים newfruitובמטעים plantations
קנויה XXX253.5346.9533.1PURCHASEDתשומה INPUTS
נובעת XXX696.0907.41,469.3INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE
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ויעד מקור לפי ושומרון, ביהודה וירקות פירות אספקת כ"ז/24. לוח
TABLEXXVII/24.SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN JUDAEA AND SAMARIA,

BY SOURCE AND DISPOSAL
1978/79 תשל''ט,

Thousand tons טונות אלפי
DisposalיעדSourceמקור

הכל סך

co
z ?! 3

r .aרצועת
וי
rg■
"1

hat U

sisרצועת
Total/?£עזהירדןעזהישראל

IsraelGazaJordanGaza

*JStripn ur ca

a

Stirp

הכל 315.3סך 380.954.311.3263.659.32.955.1TOTAL
זיתים) (מלבד 166.1פירות 187.718.23.4117.948.52.718.6Fruit (excl. olives)

הדרים 79.1מזה: 82.2LI2.043.838.4Thereof: citrus
45.1ענבים 45.90.30.528.65.02.310.0grapes

אדמה ותפוחי 141.2ירקות 169.721.07.5125.89.20.234.5Vegetables <£ potatoes
עגבניות 35.6מזה: 46.78.42.734.34.48.0Thereof: tomatoes

אדמה 8.3תפוחי 13.24.80.111.90.31.0potatoes
8.0מקשה 23.515.10.419.91.6


2.0Melons and pumpkins

מקור לפי סיני, וצפון עזה ברצועת וירקות פירות אספקת כ"ז/25. לוח
ויעד

TABLEXXVII/25.SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN THE GAZA STRIP AND
NORTH SINAI, BY SOURCE AND DISPOSAL

1978/79 תשל"ט;
Thousand tons טונות אלפי

DisposalיעוSourceמקור

A
■£

c
0.S

0np^ £*?
הכל r§>סך n

r>*
Total'n?ישראל£ =£F£gjs

?I
o

ירדן
S.B.

J
IsraelC a

H
"*

£8
fa
CJ

p a
PS

Jordan

הכל 264.4סך 301.334.12.891.213.166.8130.2TOTAL
זיתים) (מלבד 209.8פירוח 223.911.52.629.75.258.8130.2Fruit (excl. olives)

הדרים 189.3מזה: 189.80.56.62.353.5127.4Thereof: citrus
אדמה ותפוחי 51.3ירקות 63.411.90.247.97.58.0Vegetables A potatoes

עגבניות 10.7מזה: 17.77.014.32.70.2Thereof: tomatoes
3.3מקשה 14.010.7


13.60.4

Melons and pumpkins
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ושומרון ביהודה וכבישה תעסוקה בד: בתי כ"ז/26. לוח
TABLEXXVII/26.OLIVE PRESSES: EMPLOYMENT AND EXTRACTION IN JUDAEA

AND SAMARIA

תשל''ה
1974/75

"ו חשל
1975/76

תשל"ז
1976/77

1977/78 1978/79תשל"ח חשל''ט

הכל סך
Total

mirp
Judaea

שומרון
Samaira

הכל סך
Total

יהודה
Judaea

שומרון
Samaira

פעילים בד 10225017596בחי 27217618653133Active olive press
establishments

 מועסקים
הכל סך

6332,335964916 2,4681,5521,130368762Employed persons
total

בעלים
ובני עובדים

ללא משפחה
שכר

9210466 144781495990Working owners £
unpaid family
labour

541860850שכירים 2^3241,474981309672Employees

עבודה ימי
שכירים של

6,50911,720 52,56136,840 102,96966,12919,9306,25213,678Working days of
employees

עכודה שנו
שכירים של

ל"י) (אלפי

4074,5801,4335,198 14,3679,1695,3631,5653,798Wages paid to
employees
)IL. thousand)

Extractionכנישה

זיתים תשומת
(טונות)

3,5716,297 31,6518,460 50,83932,3799,7713,3586,413Olive input (tons)

שמן ת5וקת
(טונות)

9818,3041,7864,604 12,6858,08123888071,581Oil output (tons)

המיצוי 27262825אחוז 2525242425Extraction rate
)percentages)
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INDUSTRY

ושומרון1 ביהודה תעשייה כ"ז/27. לוח
TABLEXXVII/27.INDUSTRY IN JUDAEA AND SAMARIA1

Base: monthly averageAprilJune 977נ = 100 = 1977 יוני אפריל חודשי ממוצע : ffvj

תעשייה

ופלסטיק מוצריגומי
משקאות בסיסיתמינרליםומוצריםטקסטילמזון. תעשייהמתכת

ראשי הכלענף ומוצריווהלבשהוטבקסך ומוצריועור מתכתאלמתכתייםכימייםעץ Majorאחריםומוצרי branch
TotalFood,Textiles andLeather andWood andRubber,NonmetallicBasic metalOther

beveragesclothingits productsits productsplastics andmineralsand metalindustrial
and tobaccochemicalproductsproducts

products

ענף 28Code;25;24;18;12111213141516192021222317סמל no.

ל"י (אלפי 57,02832.8524.4091.0473.1937,7192,0333,1512,625Revenue2פחון2 (IL. thousand, at
שוטפים) במחירים

1976 8276661111058389102104מדדים
current prices)
Indices 1976

1977104102108S1231011091081081051977

919781741601941611342022082311821978 §

19793213243082442513323913033561979

9,0611,4372,1956901,1607116631,307898Employedמועסקים2 persons2
1976 106101104121104122107105100Indicesמדדים 1976

§1977100999810497101104102981977S
S1978SI 03S97SI 09105951031101051011978S
1979103971149492105115103941979

5,4391,0391,484251437631449598550Employees1שכירים2
1976 10810310313110512510911196Indicesמדדים 1976

197799999810696102101101S961977

19781069911112494106111108971978S
19791069811710989106117109911979

לשכיר2 יומי עבודה '42.658.827.928.239.648.656.938.045.0Employeesשכר daily wage2 (IL.)
(ל"י)

1976 827580928981838986Indicesמדדים 1976

1977103S104§105104100103105104S1021977

119781651801591501471821581651611978§
19792822782802992943002862673011979

0
1~

g
06
06
U

Q
W

U

Q
<
U
X

A new sample was introduced as of April 1977; see explanation in introduction.
In the base period.

במבוא. הסברים ראה מחדש; מדגם התהג 1977 באפריל החל 1

הבסיס. בתקופת 2



סיני וצפון עזה ברצועת תעשייה כ"ז/28. לוח
TABLEXXVII/28. INDUSTRY IN THE GAZA STRIP AND NORTH SINAI

0a 
o cp acPoE s*I

ראשי הכלענף סך
Total

£=!

^!
,£ ap o

w

8*כי
£■=

|C2S?
*£ fj g.
*'_2" £

Major barnch

it"■§o
'nU ^■S

nE E.E £
a

11213151622261721,28Code!12סמל no.

Indicesמדדים
< = 1974 ממוצע :Baseבסיס: avearge 1974 = IOC

שוטפים במחירים Grossפדיון revenue at current
prices

19751902231791801911821975

19763103662233124013211976

19774765653364358223711977

19787017325217481,1185911978

19791,1631,2907201,3511,6571,3451979

Employedמועסקים persons
1975105112981101161041975
19761141201041331331071976

19771181271071431421021977

1978§128137111§171151§1131978

19791341401161811531321979

Employeesשכירים
19751111231001361361081975

19761231441091641681091976

1977127158113167181981977

19781371751192011951051978

19791481781232471961291979

לשכיר יומי עבודה 'IL.Employeesל"ישכר daily wage

197524.325.419.029.134.826.91975
197631.835.524.938.144.532.71976
197740.244.031.546.958.639.81977

197856.655.843.256.798.656.01978
197998.883.765.196.9188.6117.51979
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ראשי ענף לפי ופדיון שכירים מועסקים, מפעלים, כ"ז/29. לוח
XXII 1979

ושומרק Judaeaיהודה and Samaria

מתכת.נומי.
מוצריבסיסיתמינרליםפלסטיקמזון.

תעשייהומוצריאלומוצריםעץעורטקסטיל.משקאות
הכל אחריםמתכתמתכתייםכימייםומוצריוומוצריווהלבשהוטבקסך
TotalFood,TextilesLeatherWoodRubberNonBasicOther

beveragesandand itsand itsplasticsmetallicmetalindustrial
andclothingproductsproductsandmineralsand metalproducts

tobaccochemicalproducts
products

ענף 12111213141516192021222317,18,24,25סמל
28

כולל סך 2,20723248423443751122419227מפעלים

במפעל מועסקים
15858513262160645779

2  392061170117205143223685
4  7518651075259116311744
8  107172627511310
1120776401631046
21+37810


12223

8,8841,3712,3166241,0636957251,282806מועסקים
שכירים 5,4931,0011,629265416620488600474מזה:

הכל 138,205פדיוןסך 232,26617,2153,33711,08931,2038,94410,49811,775
ל"י) (אלפי

המעסיקים 1.25611429712519641113247123מפעלים
הכל סך שכירים

במפעל מועסקים
147986015295150144620081
5103444095294012554133
111974639163846

20  49315810422

50+933


2


1

7,4001,1832,041463698681706954672מועסקים

הכל 136,733פדיוןסך 222,15815,7052,7308,50830,8608,7418,9679,914
ל"י) (אלפי

מעסיקים שאינם 9511SS109241109172104מפעלים
שכירים

1,4841882751613651419328134מועסקים
לחודש פדיון 1,472ממוצע 10,1081,5106072,5813432031,5311,861

ל"י) (אלפי
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TABLEXXVII/29.ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, AND
REVENUE, BY MAJOR BRANCH

X XII 1979

סיני וצפק עזה Gazaרצועת Stirp and Sinai

בסיסית,טקסטיל. מתכת
משקאות מכונות.עץהלבשה,מזון. מתכת, מוצרימוצרי

ומוצריווטבק חשמליומוצרעעור אחרי0ציוד תעשייה
הכל הובלה0Food,Textiles,Woodך Otherוכלי
Totalbeveragesclothing,and itsBasicindustrial

and tobaccoleather andproductsmetal, metal proproducts
its productsducts, electrical A

transport equipment

12111213151622261721,28Branch code

1,334199490198242205ESTABLISHMENTS
GRAND TOTAL
Employed persons

i n establishment
407791993180181

423729994857323
344369561648847
684434611810
6254422101120
3031065621 +

5,9127112,3428569391,064Employed persons
3,6673491,579504528707Thereof: employees

85,77617,74218,08915,491 13,88220,572Revenue  total
)IL. thousand(

71460261117101174Establishments engaging
employees total
Employed persons
i n establishment

353249883598914
26928109263570510
6054222101119
221052620^*9
93212


50+

5,0594822,0797007171,011Employed persons

75,69615,92615,80113,240 11,37619,353Revenue total
)IL. thousand(

6201392288114131Establishments not engaging
employees

92222926215622253Employed persons
10,0801,8162,2882,5062,2511,219Average revenue per month

)IL. thousand(
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BUILDING בנייה

וייעוד1 יוזם לפי האזרחית, הבנייה שטח כ"ז/30. לוח
TABLEXXVII/30.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR AND PURPOSE1

מ"ר Thousandאלפי m2

ושומרון Judaeaיהודה and Samairaוצפון עזה Notrhרצועת Sinai Gazaסיני Stirp and

הבל פרטית0ך ציבוריתבנייה הכלבנייה פרטיתסך ציבוריתבנייה בנייה
TotalPrivate buildingPublic buildingTotalPirvate buildingPublic building

הבנייה Totalכל building
בנייה completedBuildingגמר

196879.031.847.23.63.30.3

1976580.4567.912.5221.6175.845:8

91977627.5623.14.4217.8208.89.0
§1978655.2649.35.9255.2245.210.0

1979709.4700.49.0294.2 .289.44.8

נ ב ההתחלת י begunBuildingי
196866.855.611.221.116.84.3
1976646.7638.87.9297.8282.611.6

§1977683.0674.48.6286.6273.613.0

81978785.0779.25.8330.4325.05.4

1979779.3773.85.5 .403.0396.26.8

למגורים Residentialבנייה building
כנייד, completedBuildingגמר

196863.327.236.13.03.0

1976473.5473.5
193.0148.344.7

51977504.8504.8181.4176.45.0

81978542.3542.3208.1205.13.0

1979568.5568.5


247.8247.8


נ ב ההתחלת begunBuildingי
196851.050.50.53.83.70.1
1976529.8529.8243.9235.98.0

91977541.2541.2237.1232.15.0
91978636.9636.9273.5272.51.0

1979642.5642.5


336.1336.1

1 Excluding building inthe Jewish localities in theAdministered
Terirtories.

בשטחים היהודיים ביישובים הבנייה כולל לא 1

המוחזקים.
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וחדרים1 גודל לפי דירות,  כ"ז/ו3. לוח
TABLEXXVII/31.DWELLINGS, BY SIZE AND ROOMS'

סיני וצפון עזה nsnyi
Gaza Stirp and North Sinai

1979 §1978 S1977

ושומרון nnrr
Judaea and Samaria

1979 §1978 §1977

Building completed
DWELLINGS TOTAL

Size o f dwelling
1 room
2 rooms
3 rooms

4 rooms

5 rooms and more

ROOMSTOTAL
In dwellings

Additional

Area of dwellings (1,000 mJ)

Average rooms in dwelling
Average area per dwelling (m2)

1,760 1,579 1387

112

242

364

584

458

108

356

282

405

428

85

242

309

383

368

6,548 5,732 5,167
6,450 5,572 4,988

98 160 179

233.7 196.4 174.7

3.7 3.5 3.6

132.8 124.4 126.0

4,716 4,631

532.2 503.6

3.3 3.3

112.9 108.7

ה י י נ כ

4,497

139 157 247

1,019 1,098 1,176

1,657 1,382 1,391

1,402 1,317 1,256

499 677 427

16,620 16,791 15,435
15,389 15,322 14,087

1,231 1,469 1,348

469.7

3.1

104.4

גמר

הכל סך דירות
דירה גודל

אהד חדר

חדריס 2

חדרים 3

חדרים 4

ויותר חדרים 5

הכל סך חדרים
בדירות

נוספים

מ"ר) הדירות(אלפי שטוו
בדירה חדרים ממוצע

(מ"ר) לדירה ממוצע שטת

begunBuildingהבנייהתחלת
הכל סך 4,6275,3645,1131,7761,8942,281DWELLINGSTOTALדירות

דירה Sizeגודל o f dwelling
אחד 230174142921231341חדר room

חדרים 21,1481,2679143842803412 rooms

חדרים 31,3821,6161,8803234124613 rooms

חדרים 41,3451,5971,5924815947854 rooms
ויותר חדרים 55227105854964855605 rooms and more

הכל סך 16,18019,23018,1996,6067,0158391ROOMSחדרים TOTAL
14,81217,64817,1036,3926,8678,292Inבדירות dwellings

1,3681,5821,09621414899Additionalנוספים
מ"ר) (אלפי הדירות 504.4595.0607.7225.1249.7308.2Areaשטת in dwelling (1,000 m!)

בדירה חדרים 3.23.33.33.63.63.6Averageממוצע rooms in dwelling
(מ"ר) לדירה ממוצע 109.0110.9118.9126.7131.8135.1Averageשטח area per dewlling (m)

/1 See note ' to Table XXVII30. כיז/30. ללוח י הערה ראה
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שנגמרו במבנים ודירות ושטחם מבנים  כ"ז/32. לוח

1978

יישוב צורת
מבנה ושטח

(מ"ר)

מבנים1
Buildings'

המב שטח
of building

ים
Area

דירות
Dwellings

מס
no.

אחוזים
Percentages

מ"ר 1,000
1,000 m

אחוזים
Percentages

מסי
no.

אחוזים
Percentages

ו שומרוןיהודה
הכל 4,397100.0613100.04,631100.0סך

1,54135.033254.21,82239.3ערים

2,85665.028145.82,80960.7כפרים

15081418.5315.170015.2

511001,32630.210316.71,19025.7

1012001,58336.02313761.60434.6

2013003618.28814.448210.4

3015002094.77812.83357.3

501  1,000902.16110.02294.9

1,001 +140.3213.4901.9

ע וצפרצועת סיניזה ן

הכל 1,469100.0240100.01,506100.0סך

1,04270.917372.11,08872.2ערים

42729.16727.941827.8כפריס

1501258.552.0865.7

5110038025.92912.234122.6

10120059640.68736.457438.1

20130021714.85321.924216.1

3015001167.94317.717611.7

5011,000342.3229.3674.4

1,001+
1

0.010.5201.4

למגורים. שאינם מבנים כולל 1
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TABLE XXVII/32.  BUILDINGS AND THEIR AREA AND DWELLINGS IN COMPLETED
BUILDINGS

1979

מבנים'
Buildings

המבנים שטח
Area of building

דירות
Dwellings

Type of locality
and area of
building (m:(

מס'
no.

אחוזים
Percentages

מ"ר 1,000
m 1,000

אחוזים
Percentages

מס'
no.

אחוזים
Percentages

1ri aand SamJudaea

4,472100.0670100.04,716100.0TOTAL
1,37430.732248.11,63934.8Towns

3,09869.334851.93,07765.2Villages

64914.5253.750410.7150

1,41531.610816.11,31727.951100
1,63536.623735.31,67535.5101200

4269.510515.753711.4201300
2245.08512.73667.8301500

1002.2649.61994.2 '5011,000
230.6466.91182.51,001+

SinaiNorthtrip andGaza S

1,690100.0284100.01,760100.0TOTAL
1,36780.923081.01,42180.7Towns

32319.15419.033919.3Villages

985.841.3784.4150
45426.93612.540623.151100
70641.810436.766037.5101200

27816.46723.732918.7201300
1187.04515.718410.5301500
291.7196.6573.25011,000
70.493.5462.61,001 +

1 Including nonresidential buildings.
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יישוב וצורת ייעוד לפי פרטית, בנייה כ"ז/33. לוח
TABLEXXVII/33.PRIVATE BUILDING, BY PURPOSE AND TYPE OF LOCALITY

Thousand sq.m. "ר מ אלפי
19781979

^.,c
g ^ t,F5 "s s

הכל rסך הכלb.2Eב= 1סך cbo E

Total
ם

P6 c.
D ■o wp< ;ab 1

Total1Ipie
?<a

~5f
E

£ 8

ת חה ו ל נח הב י 1י d i n g begunB u i

ושומרון Judaeaיהודה and Samaria
הכל 779.2595.033.78.3142.2773.8607.725.49.4131.3TOTALסך
410.4302.66.34.896.7408.9301.75.47.094.8Townsערים
368.8292.427.43.545.5364.9306.020.02.436.5Villagesכפרים

סיני וצ5ון עזה Gazaרצועת Stirp and North Sinai
הכל 325.0248.74.019.752.6396.2308.22.625.260.2TOTALסך
274.7207.13.318.046.3329.1251.62.023.052.5Townsערים
50.341.60.71.76.367.156.60.62.27.7Villagesכפרים

מ נג ב ה■ י ed1dinי gcom p 1 eB u i

ושומרון Judaeaיהודה and Samaria
הכל 649.3503.631.77.1106.9700.4532.228.18.1132.0TOTALסך
342.3261.37.04.569.53J0.O238.05.84.981.3Townsערים
307.0242.324.72.637.4370.4294.222.33.250.7Villagesכפרים

סיני וצפון עזה Gazaרצועת Stirp and North Sinai
הכל 245.2193.54.07.540.2289.4233.72.811.341.6TOTALסך
176.4141.62.75.826.3234.8185.02.79.937.2Townsערים

68.8 51.91.31.713.954.648.70.11.44.4Villagesכפרים

HOTELS

ושומרון ביהודה מלון בתי כ"ז/34. לוח
TABLEXXVII/34.HOTELS IN JUDAEA AND SAMARIA

מלון בתי

196819701976197719781979

פתוחים1 מלון 202922201818Openבתי hotels1
268342272242214217Rooms1'2לודרים1'^
612868364593518534Beds1'2מיטות1'2
20,4388,04730,20028,47021,29220,318Guestsאורחיס

הכל 32,43984,59063,10552,55053,81145,540BEDNIGHTSTOTALלינותסך
ג'אלה ובית לחם 1,8013,1445,3925,97713,7999,775Bethlehemבית and Bet Jala

וג'נין 6,65626,18423,59922,33918,51315,664Nablusשכם and Jenin
ויריחו 5,08013,66114,4289,43010,4988,252Hebronחברון and Jericho

בירה ואל 18,90241,60119,68614,80411,00111,849Ramallahרמאללה and El Birra

התפוסה 14.726.727.324.328.523.4Percentאחת occupancy
לחודש) (ממוצע 414939323825Employeesשכירים (monthly average)

(אלפי הכל סך עבודה שכר
ל"י)

67.888.7351.3390.4856.9787.9Wages total (IL. thousand)
ו י

חודשי ממוצע עבודה 1381507511,0171,8793,152Wagesשכר monthly average per
(ל"י) employeeלשכיר (IL.)

ל"י) (אלפי הכל סך 147.3226.71,400.91,771.94,105.5פדיון 92,903.5Revenue total
(IL. thousand)

מלון לבית שנתי ממוצע 7.47.863.788.6161.3228.1Averageפדיון annual revenue per
ל"י) hotel(אלפי (IL. thousand)

1 At end of year. 2 In open hotels. פתוחים. מלון כבתי 2 השנה. בסוף
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TRANSPORT תחבורה
ונהגים1 רבב סוג לפי מנועיים רכב כלי  כ"ז/35. לוח

TABLEXXVII/35.MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE AND DRIVERS'

Type of vehicle 1979 1978 1977 1976 1970 הרכב סוג

VEHICLESTOTAL

Private cars

Trucks and commercial cars

Buses and minibuses

Taxis

Motorcycles and scooters

Tractors

Special service and other vehicles

DRIVERS

ויהודה ש מרוןו
Samariaandudae aJ

4,89314,25615,94617,78321,088

1,6265,2256,2767,4489,648

1,2995,4315,8026,2617,092

394479489493498

828889890890891

134488537578606

4591,3691,5341,6731,898

153375418440455

26,328 23,585 20,411 18,000 7,200

הכל סך  רכב כלי
פרטיות מכוניות

מסחריות ומכוניות משאיות

ומינלבוסים אוטובוסים

פתיות

וקטנועים אופנועים

טרקטורים

ואחר מיוחד וכב

נהגים

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North Sinai

הכל רכבסך 8,9179,89710,45611,821VEHICLESכלי TOTAL

פרטיות 1,2934,0404,5504,9366,116Privateמכוניות cars

מסחריות ומכוניות 1,0533,1163,4843,5763,741Trucksמשאיות and commercial cars

ומיניבוסים 2867676769Busesאוטובוסים and minibuses

818821822788Taxisמוניות

וקטנועים 175498519536546Motorcyclesאופנועים and scooters

36323392452495Tractorsטרקטורים

ואחר מיוחד 1355646766Specialרבב service and other vehicles

0419,266DRIVERS^4,43713,85815,64318נהגים

1 At end of year. השנה. בסוף 1
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וסוג נפגע סוג תאונה, סוג לפי נפגעים, עם דרכים תאונות כ"ז/36. לוח
מעורבים רכב כלי

TABLEXXVII/36.ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, BY TYPE OF ACCIDENT,

CASUALTY AND TYPE OF VEHICLE INVOLVED

עזהושומרוןיהודה סרצועת יניוצפון
Samari;Judaea andsinaiStrip and NorthGaza

19711977197819791971197719781979

הכל 550755806765440563574523ACCIDENTSתאונותסך TOTAL

התאונה Typeסוג of accident
נע רכב עם 11718719018285136133143Collisionהתנגשות with moving

vehicle
אחרות 2124363391213gOtherהתנגשויות collisions
רגל הולך' 301437462438280377374325Runningדריסת over a pedestiran

11110711811266385447Otherאחר

הכל סך  8891,1511,2041,176580795840820CASUALTIESנפגעים TOTAL

Ageגיל
(0  14) 273343286309261305292279Childrenילדים (014)

(15  64) 546630589633232361435476Adults(1564)מבוגרים
(65+) 3961373919343333Oldקשישים people (65+)

vit 3111729219568958032Notלא known

הנפגע Typeסוג of casualty
רגל 317458486465300389393350Pedestrianהולך

מנועי רכב 1311792032115088111122Driverנהג of motor vehicle
400452449449173248288296Passengerנוסע

אופנים 2855634734492728Bicycleרוכב rider
13133423212124Otherאחר

הסגיעה Severityחומרת of injury
66100977747827793Fatallyהרוגים injured

קשה 240271364365195300388362Severelyפצועים injured
קל 581780743734334413375365Slightlyפצועים injured

מעורבים רכב 6969701,028968545716715678VEHICLESכלי INVOLVED
הכל TOTALסך

ומסחרי פרטי 253347425377139290297278Privateרכב and commercial
cars

185368334330116203200203Trucksמשאיות
96789385148838174Taxisמוניות

614545541717218Busesאוטובוסים

4774737070574140Bicyclesאופניים
5458585255667575Otherאחר
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LOCAL AUTHORITIES מקומיות רשויות
ושומרון יהודה בערי והוצאות הכנסות ב"ז/37. לוח

TABLEXXVII/37.INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN JUDAEA AND
SAMARIA

IL. thousand; budget years תקציב שנות ל"י; אלפי

SI 978/791979/80

כולל 22767,818INCOME^400הכנסותסך GRAND TOTAL
הכל סך רגיל 221,957384,468ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL

רגילות 103.667167.614Ordinaryהכנסות income
המימשל 38,12556,386Throughבאמצעות the administration

רכוש' 20,54041,390Propertyמס tax'
דלק 17,58514,996Fuelמס tax

31,76750,999Fromמאגרות fees
ופירות ירקות 14,74127,060Vegetableאגרות and fruit fees

שחיטה 2,4163,165Slaughteirngאגרות fees
מלאכה תעשייה, ,7,81210,660Industryרישיונות craft and building licenses

ובנייה
אחרות 6,79810,114Otherאגרות fees

33,77560,229Otherאחר
ומכירות נכסים 11,00616,562Leaseהשכרות of property and sales

16,58626,769Depositsפיקדונות
ושונות ריבית הוצאות 6,18216,898Reimbursementהחזר of expenses on

interest and miscellaneous
118.290216,854Establishmentsמפעלים
25,57453,147Waterמים

92,716163,707Electricityחשמל

רגיל כלתי 178,565383,350EXTRAORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
153,144363,768Loans2מלוות2

מהמימשל 5,7129,701Grantsמענקים from the administration
ואחר 19,7099,881Participationהשתתפות and other

כולל סך 381,955751,816EXPENDITUREהוצאות GRAND TOTAL

הכל סך רגיל 253,524478,510ORDINARYBUDGETTOTALתקציב
רגילות 128.296234.373Ordinaryהוצאות expenditure

כללית 36,10054,039Generalהנהלה administration
20,66638,315Sanitationתברואה

טכנית ומחלקה 55,130101,855Engineeringהנדסה and technical department
אש וכיבוי 3,6017,611Guardingשמירה and security and fire extinguishing

ואחר פיקדונות 12,79932,553Refundהחזר of deposits and other
120.956239.013Establishmentsמפעלים
35,83552,254Waterמים

85,121186,759Electricityחשמל
מלוות 4.2725.124Repaymentofפירעון loans

הכל סך רגיל בלתי 128,431273,306EXTRAORDINARYBUDGETTOTALתקציב
אחרת ובנייה 46,76794,286Roadsדרכים and other construction

26,47498,187Establishmentsמפעלים
ציבור3 13,84440,769Publicמבני building1

קרקע רכישות (כולל 41,34640,064Otherאחר (incl. acquisition of land and
(equipmentוציוד)

1 Includes licenses for businesses. 2 Includes loans from מלוות כולל
the administration and from factors outside the מכני כולל 3
region. 3 Includes educational buildings.

לעסקים. רישיונות כולל 1

לאזור. שמחוץ ומגורמים מהמימשל
חינוך.
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סיני וצפון עזה רצועת בערי והוצאות הכנסות כ"ז/38. לוח
TABLEXXVII/38.INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN THE GAZA STRIP

AND NORTH SINAI
IL. thousand; budget years תקציב שנות ל"י; אלפי

§1978/791979/80

כוללי סך 242,996443,784INCOMEGRANDהכנסות TOTAL1

הכל סך רגיל 146,490253,885ORDINARYBUDGETTOTALתקציב
רגילות 47,59582,399Ordinaryהכנסות income

ואגרות 9,68214,288Ratesארנונות and fees
הרשות2 20,40032,027Municipalרכוש property2

איורים 13,72024,538Otherשירותים services
3,79311,546Miscellaneousשונות
98.895171,486Establishmentsמסעליס
24,18827,190Waterמים

73,379142,246Electricityחשמל
1,3282,050Sewageביוב

הכל סך רגיל בלתי 96,506189,899EXTRAORDINARYBUDGETTOTALתקציב
44,976145,321Loans3מלוות3

מהמימשל 26,68724,276Grantsמענקים from the administration
ואחר בעלים 24,84320,302Ownersהשתתפות and other

כולל1 סך 231,114450,726EXPENDITUREGRANDהוצאות TOTAL1

הכל סך רגיל 137,615274,575ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
רגילות 36,05660,543Ordinaryהוצאות expenses

כללית 11,06621,727Generalהנהלה administration
12,72723,908Sanitationתברואה

ציבוריות 10,34612,777Publicעבודות works
1,9172,131Miscellaneousשונות
90.576199,078Establishmentsמפעלים
17,85732,623Waterמים

70,074162,366Electircityחשמל
2,6454,089Sewageביוב

רגיל בלתי לתקציב 10.98314,954Transferהעכרה to extraordinary budget

הכל סך רגיל כלתי 93,499176,151EXTRAORDINARYBUDGETTOTALתקציב
ציבור 24,10357,108Publicנכסי property
48,72969,838Establishmentsמפעלים

20,66749,205Otherאחר

1 Incl. transfer from ordinary to extraordinary budge!.
2 Incl. market tax and vehicle licensing fees.
3 See note > to Table XXVII/37.

רגיל. לבלתי רגיל מתקציב העברות כולל
רכב. כלי ורישוי שווקים מס כולל 2

כ"ז/37. ללוח 2 הערה ראה 3
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judiciary משפטים

עניין וסוג פעולה שלב לפי משפט/ בבתי עניינים כ"ז/39. לוח
TABLEXXVII/39.COURT MATTERS', BY STAGE OF PROCEEDINGS AND TYPE OF

MATTER

Type of matter

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Stirp and North Sinai

טרם
נתבררו
Pending

נתבררו
Decided

הוגשו
Entered

ושומרון nn?r.
Judaea and Samaria

טרם
נתבררו
Pending

נתבררו
Decided

הוגשו
Entered

עניין סוג

1968

העניינים 26,38926,406144519,59819,466574ALLכל MATTERS

יים 6,1106,248561823835103Civilארזיו

20,27920,15878418,77518,631471Criminalפליליים
1970

העניינים 33,52533,1661,42730,48330,319558ALLכל MATTERS

6,2456,326419891832209Civilאזרחיים

27,28026,8401,00829,59229,487349Cirminalפליליים

1975

העניינים 7526,2413,46190,65490314,143ALL<,26כל MATTERS

6,1346,0151,1601,5171,525501Civilאזרחיים

20,54120,2262,30189,13788,8663,624Cirminalפליליים

1978

העניינים 27,43026,8135,09488,44988,7752,385ALLכל MATTERS

4,8434,6461,4821,6631,702634Civilאזרחיים

22,58722,1673,61286,78687,0731,731Criminalפליליים

M979

העניינים 30,21529,8055,5043944040,1421,583ALLכל MATTERS

4,6414,5901,5331,4821,515621Civilאזרחיים

25,57425,2153,97137,85838,627962Criminalפליליים

המשפט Highהעליוןבית court

העניינים 1.6151.37628929921Allכל matters

61659132516817813Civilאזרחיים

1,3451,0241,0511211218Criminalפליליים

מחוזיים משפט Distirctבתי courts

העניינים 1.8921.9486011,2451.36S312Allכל matters

1,2671,226440754795292Civilאזרחיים

62572216149157320Criminalפליליים

השלום2בח משפט 'Magistratesי courts1

העניינים 26.36226,2423.52737.8061.250כל 38.475All matters

2,7582,773768560316אזרחיים 542Civil

23,60423,4692,75937,246934פליליים 37,933Cirminal

1 Excluding matters in military courts.
excluding "fine or trial" traffic offences.

2 As of 1979, החל 2 הצבאיים הדין בבתי עניינים כולל לא 1

קנס. 'בריות מסוג תנועה עבירות נכללז לא 19793
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education חינוך
מבהלת רשות לכי חינוך/ מוסדות כ"ז/40. לוח

TABLEXXVII/40.EDUCATIONAL INSTITUTIONS1, BY CONTROLLING AUTHORITY

הכל ושומרוןסך סינייהודה עזה רצועת
TotalJudaea andGaza Strip

Samariaand Sinai

1967/68תשכ"וו
987821166Institutionsמוסדות
6,1484,4021,746Classesכיתות 222266תלמידים

תשל"ז
142,21680,050

1976/77
Pupils

1,2701,000270Institutionsמוסדות
10,1556,9163,239Classesכיתות

367609תלמידיס
תשל"ט

230,736136,873
1978/79

Pupils

1,279988291INSTITUTIONSמוסדות
10,8737,2493,624CLASSESכיתות

395,186247,412147,774PUPILSתלמידים

ממשלתיים Governmentמוסדות
institutions

893773120Institutionsמוסדות
7,3715,5461,825Classesכיתות

258,838190,21868,620Pupilsתלמידים ססו"ת של UNRWAמוסדות institutions
21480134Institutionsמוסדות
2,6569951,661Classesכיתות

111,06236,44074,622Pupilsתלמידים
אחרים Otherמוסדות institutions

17213537Institutionsמוסדות
846708138Classesכיתות 25,28620,7544,532Pupilsתלמידים

1 Excl. educational institutions on the Golan Heights: in
1978/798 institutions with 3,763 pupils in 136classes,mostly in
primary schools.

8 בתשל"ט הגולן: ברמת החינוך מוסדות כולל לא 1

רובם כיתות, ב136 תלמידים 3,763 למדו שבהם מוסדות
יסודיים. ספר בבתי

המוסד ודרג מין לפי כ"ז/ו4.תלמידים, לוח
TABLEXXVII/41.PUPILS, BY SEX AND TYPE OF INSTITUTION

1978/79תשל"נ

Total הכל Areaאזורסך

"ח .rתשל"חתש"לתשב _
1967/691969/701977/78£z o

PI M
c a,~

הכל oefsסך
1 > 3*'Eg

Total
ds; co £
f?

הכל סר
בנים מוה:

222,166283,382381,410395,186111,062247,412147,774TOTAL
130,675161,920214,456Thereof: boys

3,8507,63611,32811,1647,7323,432Kindergartensילדיםגני
יסודייםכת ספר 162,051191,908241,105248,67878,204154,36794,311Primaryי schools
מכיניםבת ספר 40,17755,52382,18284,91930,83052,52632,393Preparatoryי schools
עליסודייסכת ספר 15,91026,34544,50348,5791,27831,44416,513Postprimaryי schools
למוריםכת מדרש 2781,9702,2921,8467501,343622Teacherי training colleges

THE ADMINISTERED TERRITORIES 718



HEALTH בריאות

איזור לפי ואשפוז, חולים בתי כ"ז/42. לוח
TABLEXXVII/42.HOSPITALS AND HOSPITALIZATION, BY REGION

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני וצפון עזר, רצועת
Gaza Stirp and North Sinai

19741977197S19791974197719781979

הכלי חוליםסך 1617171777בתי 76lospitals  total'

ממשלתיים 891966מזה; 65Thereof: governmental

בפועל מיטות
סךהכל'

1,3931,3281,3741,4061,0041,070 1,070890Actualbeds total'

:Thereofמזה:

ממשלתיים 992938938970933995בבתי"ח 995815In government hospitals

שאושפזו 45,89152,69959,72664,01935,03053,004חולים 49,76251,948Hospitalized patients

ששוחררו 46,58652,48159,21263,90134,87152,668חולים 50,38652,080Discharged patients

נפטרו 1,0271,0171,0859709581,233מזה: 1,2531,330Thereof: deceased

אשפוז 05,525261,829)81,769381,269ימי 258,392 251,556 421,845 '242,412Hospitalization days

מיטות תפוסת 76.077.081.683.067.267.1אהוז 68.466.7Percent of bed occupancy

9,19311,04812,43513,9294,6137,075לידות 5,6807,541Births

בבתי rviTV אחוז
הכל מסך החולים

30.835.341.944.421.932.8 26.033.1Percent births in hospi
tals of total births

n85313,51914,60413,00113,544,10,993ניתוחים 14,44513,750Surgical operations

End of year. 2 Incl. mental hospitals. נפש. לחולי בי''דו כולל 2 השנה. בסוף 1
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EXPLANATORY NOTES (cont.)

G. ABBREVIATIONS:

n.e.s. = not elsewhere specified
n.s. = not specified

H. YEAR AND MONTHS
Calendar year  January 1st  December 31st
Agricultural year  October 1st  September 30th
School year  September 1st  August 31st

s 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.; 1966/67.
Months are indicated by Roman numerals.

1. 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 Stateof Israel, the entire area of
Palestine that was within the jurisdiction of the Mandatory Government.

2. After the above date, the area that was withinthe jurisdiction of Israel according to
the 1949 Armistice Line: since July 1967  including East Jerusalem, unless
otherwise specified.
Data for Judaea and Samaria, Gaza Strip and Sinai relate to areas administered by
the Israel Defence Forces at the time to which the data relate.

B. CLASSIFICATION OF ECONOMIC BRANCHES

Economic Branches are classified according to theStandard Industrial Classification
of All Economic Activities 1970 (Technical Publication No. 46, Central Bureau of
Statistics), unless otherwise specified.

C. CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS

Occupations are classified according to the Standard Classiifcationof Occupations
1972 (Technical Publication No. 38, Central Bureau of Statistics), unless otherwise
specified.

D. CURRENCY UNITS:

1. The Israel Pound (IL.) was divided into 1,000 prutot till 31 XII 1959 and into 100
agorot as of 1 I 1960

2. Asof 1 X1980.IL.10. =IS(Israeli Sheqel) 1, whichis divided intolOOnewAgorot;
data in this Abstract are still presented in IL.

3. Dollar: U.S.A. Dollar.

E. UNITS OF MEASUREMENT:

Weights  according to the metric system, unless otherwise specified.
Land areas  a metric "dunam" is equivalent to 1 ,000 square meters (a quarter of an
acre, apprpx.).

F. SYMBOLS EMPLOYED:

 = no cases
. . = unobtainable or not for publication for any reason whatsoever
X = not applicable
0 = a value smaller than half the unit by which data are presented in the table
* = provisional ifgure
§ = revised figure
() = data based on estimate or of high relative sampling error
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matters. Detailed definitions see in the Appendix to
Quarterly Statistics of the Administered Territories
No. 2, 1978.

JUDICIARY

Data on the courts' activities were obtained
through the Armed Forces Command.

EDUCATION

Data on the educational system were summarized
by the Armed Forces Command in Judaea and
Samaria and in Gaza from reports received from the
institutions themselves. Until 1978/79, the daia
were based on annual censuses conducted by the
Central Bureauof Statistics.
Institutions: see introduction to Chapter XXII.
Primary school: the first six grades (I  VI).
Preparatory school: the three grades following

primary school grades (VII IX).
Postprimary schools: the three grades following

the postprimary school classes (X XII).
Controlling authority: schools were classiifed by

controlling authority as follows:
a. Government institutions: teachers' salaries and

maintenance expenses are supplied by the
Government.

b. UNRWA institutions: teachers' salaries and
maintenance expenses are supplied by the
UNRWA.

c. Other institutions: schools of Tetigioas institu
tions and other private schools.

HEALTH

Hospitalizedpatients: all patients hospitalized for
one day at least.
Discharged patients include deceased patients.
Hospita/ization days and percent bed occupancy:

see introduction to Chapter XXIV.
Surgical operations include also those that did not
entail hospitalization.

SOURCES

Data are based on monthly reports submitted by
the Health Officers in the military administration.

RADIO LISTENING AND
TELEVISION VIEWING

Data on radio listening and television viewing
appeared in Abstract 301979, p. 1764.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

398 Kindergartens and Schools in the Adminsi
tered Territories November 1971

615 National Accounts for Judaea and Samaria,
the Gaza Strip and North Sinai for the Decade
19681977

TECHNICAL SERIES

44 Multiplicity Study of Births and Deaths in
Judaea  Samaria and Gaza Strip  North
Sinai

CENSUSOF POPULATION 1967

1 Data from Full Enumeration in the Adminis
tered Areas

2 Housing Conditions, Household Equipment,
Welfare Assistance and Farming in the
Administered Areas

3 Demographic Characteristics of the Fopula
tion in ihe Administered Areas

4 Labour Force  Part I
5 Labour Force  Part II.
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about their use of selected inputs and according to
direct import data and sales of Israeli ifrms.
Further details on production. area. etc. were

published by the Central Bureau of Statistics in the
Monthly Statistics of the Administered Territories,
June and July 1972.

PRODUCTION AND MARKETING OF
VEGETABLES AND FRUIT

Data on vegetablesand fruit by source and dispo
sal 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 PRESSES IN JUDAEA AND SAMARIA

In 1975/76 the methodof 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 censusofoil presses was carried out. But
one should becareful incomparing data for this year
with data for previous years.
The data obtained from compiling the estimates

for 1975/76 according to the previous method are
109cf higher than those obtained according to the
new method.
For further details see "Survey of Oil Presses in

Judaea and Samaria" Agricultural Statistics Quar
terly.No. 3,\976or Administered Territories Stan's
tics Quarterly, No. 1, 1977.

INDUSTRY

Deifnitions  see Chapter XIV, "Industry".
Judaea and Samaria. A new sample 0/ industrial

establishments in this region was drawn as from
April 1977. This sample was compiled from a new
updated framework of establishments, including
factories which do not employ paid workers (self
employed) who were not included in the previous
sample.
Consequently, and for comparison purposes to

previous periods, the figures 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 Strip and North Sinai. As of 1975, the indus
try indices were compiled on a new base: average
1974=100.

When comparing data with those from previous
years. the difference in sources of information
should be taken into account, as well as the follow
ing changes:
a. Since 1978/79 the Gaza and North Sinai area

does not included that territory which was
returned to Egypt.

b. A change in the distribution by subdistirct:
most of the Jordan subdistrict was merged with
the Bethlehem subdistrict.

CONSTRUCTION

DEFINITIONS  see 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 andcompie
tion of new buildings (including additions to exist
ing buildings), without repairsofexisting buildings.
The estimate is based on data supplied by the

following bodies: 22 local authorities, by means of a
specialquestionnaire; governmentoffices, UNRWA;
reports of mukhtars in 80 small localities in Judaea
and Samaria, which are a representative sample of
hundreds of such places (mostly villages).
The estimate does not include thebuilding activ

ity in Jewish localities.

HOTELS

See deifnitions in Chapter XVII  Commerc
and Hotels.
Data are obtained from allhotels open in Judae

and Samaria.

TRANSPORT

Vehicles and drivers. The figures on vehicles ar
received from the transportation staff ofifcers in th
Administered Territories.The dennitions are identi
cal to those used in Israel (see introduction toCha
ter XVIII  Transport and Communication).
Accidents: See sources and deifnitions in Chapte

XVIII  Transportation.

LOCAL AUTHORITIES

Financial data were processed from erports ofth
municipalities through the staff officers for interna
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LABOUR AND WAGES

The data were obtained by surveying the families
in the Administered Territories on subjects similar
to those researched in the 1967 census (see list of
publications below).
The survey of families has been conducted cur

rently, since August 1968, by the Central Bureau of
Statistics. It isbased on a sampledrawn according to
principles and definitions which are similar to those
applied in the Labour Force Survey in Israel (see
Introduction to Chapter XII, above). Until July
September 1973, the sample included about 4,500
families which were surveyed every quarter year: in
OctoberDecember 1973 the enlargement of the
sample was begun, and by July September 1974 it
covered about 6,500 families. This population does
not include persons in institutions or nomads and
those living outside localities at the time of the
survey.

The sample is inflated in two stages. First, an
inflation factor is obtained which is the reciprocal of
the sampling fraction in each type of locality, which
is multiplied by a correction factor for fallout of
households. In the second stage,4he inflation factor
obtained in the first stage is multiplied by a correc
tion factor for each age group and sex. The correc
tion factor is the relation between the external
population estimate and the population estimate
obtained after inflation of the first stage.
The external population estimate is based on pop

ulation estimates of the Central BureauofStatistics.
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 forcalculatingpopula
tion estimates has been changed. Instead of using a
projection, the estimates are based on current
monthlydata. Persons livingin institutions, nomads
and those living outside localities are deductedfrom
the population estimate obtained according to their
sharein the population as it was obtainedin the 1967
census.

Since the surveyof April  June 1979,the inhab
itants of El Arish have not been included. The
number of inhabitants of El Arish is estimated at
30,000, and this numberwasdeductedfrom the total
number of inhabitants of the Gaza Strip and North
Sinai,by age group and sex. Distribution by sexand
age was assumed according to the distributionof the
total population of the Gaza Stirpand North Sinai.
As inanysample survey, the estimates obtained in

the labour force survey are liable to sampling errors.
For estimates relating to 1975 (and earlier years(,

tablesofapproximate sampling errors are presented
with instructions for usage in the Appendix to the
Administered Territories Statistics Quarterly No. 2,
1979. Thetablesofsamplingerrorsare valid also for
estimates relating to 1979.
Employed persons and employees are classified

according to thenew 1970 classificationofeconomic
activities.
In 1972, thenewclassificationof occupations was

introduced. The questionnairesof the 1972 survey of
families were coded according to the newclassifica
tion ata 3 digit detail and were automatically con
verted to the 2 digit detail according to the 1961
classiifcation.
Asof January 1974, possible working days are

also ergistered for employees. In the second half of
1 974, it was noted that an ever increasing number of
employees earned more thanIL.I ,000 permonth. In
January 1975, a correction was made which made
the registration of this fact possible.
For the above reasons,cautionis advised on com

paring data on average daily wage per employee of
1974 1975 with previous years.

AGRICULTURE

FARM INCOME

Thephysicalproductionestimatesa re basedon the
following sources:
 a current survey of the main markets in the

Administered Territories
 surveys of farms and oil presses in Judaea and

Samaria.
 data of the Veterinary Service for the number of

livestock, slaughtering and production norms
per unit;

 statistics on yields of fishing in the Gaza strip
and North Sinai;

 statistical series on imports and exports.
Use is also made of per dunam yield estimates of

local agricultural advisors and experts.
Prices of agricultural produce for the producer

were estimated according to the prices collected by
the Ministry of Agriculture in the markets, and by
the Central Bureau of Statistics in retail stores; an
estimate of traders' profit and expenses was then
subtracted. For goods for which prices were not
collected (olives, wheat etc.), prices were estimated
upon the advice of instructors and experts.
Purchased inputs were estimated according to the

data received from the investigation of farmers
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consumption ofa fixed basket ofgoodsand services
which erpresent the consumption(at a certain date)
of the urban population in the Administered Terri
tories. This basket includes goods and services of
unchangeable equivalent quality and quantity, so
that the fluctuations of the index represent only
changes in prices.
The basket includes all the consumption compo

nents of the urban population and the population in
refugee camps in Judaea and Samaria and the Gaza
Strip, except the consumption of housing, for the
price of which no reliable methodof measurement
could be found.
The weights of the goods and services in the

basket reflected, up to December 1975, consump
tion habits in the Administered Territories before
the 1973 war, and their estimation was based on
local sources. In January 1974, the basketof com
modities was updated by the Survey of Family
Expenditure which was carried out in the Adminis
tered Territories between September 1973 and
August 1974. The updated index is presented on the
baseof January 1976 = 100.0".
The changes in price level of all consumption

items are estimated according to the changes in
consumer's prices ofabout 450 goods and services.
The prices of all these goods and services are regis
tered every month by local enumerators in a sample
of about800 storesand businesses inurban centers,
in the towns Hebron, Bethlehem, Ramallah and
Nablus in Judaea and Samaria and about 600 busi
nesses in the Gaza Strip. The price collected is that
first 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 commod
ity in the various businesses. The general index is
obtained as a weighted averageof price indicesofall
commodities whose prices are measured in the
index.

CHAINING OF THE INDEX

Following the updating of the index in January
1976 the base period in relation to which the index is

presented was changed. This causes a certain difif
culty in determining the change rate in the index
between the various periods. But for practical pur
poses, it is possible to chain the index figures which

are computed according to the new bases: January
1976=100.0, with 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 coefifcients of
the general indicesare 4.095 forJudaea and Samaria
and 4.892 for the Gaza Strip and North Sinai.

FAMILY EXPENDITURE SURVEY
1973/74

Data on the Family Expenditure Survey were
presented in Abstract 301979, pp. 727729.

FOOD CONSUMPTION

The energetic (calories) and nutritive (proteins
and fats) values were calculated separatelyforeach
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
entire population, by the annual average de facto
population and by 365 days.
The annual estimate of the various food quanti

ties which were consumed by the total population, is
based on data collected from the following statisti
cal series<)f 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 comple
mented with data received from various government
offices, such as the Ministry of Labour and Social
Welfare, the Ministry of Agriculture andthe Minis
try of Industry, Trade and Tourism. Information
was also collected from food industries whose pro
ducts are marketed in the Administered Territories,
from marketing boards, the press and experts.

HOUSEHOLD EQUIPMENT AND
HOUSING CONDITIONS

Data on amenities in the dwelling, and ownership
of the dwelling appeared in Abstract 301979 p.
732. For deifnitions of household equipment, se
introduction to Chapter XILiving Conditions.

78 For updated weights and changes introduced into the index following the January 1976 updating, see UpDating
Consumer Pirce Indices in Judaea and Samaira in the Price Statistics Monthly No. 3, 1976 and Administered Territories
Statistics Quarterly. No. 1, 1976. (Hebrew only(.
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of pupils and the average expenditure per pupil in
government and UNRWA educational institutions;
in health institutions the value was estimated
according to the numberofhospitalizat ion days and
the corresponding average expenditure per hospital
ization day in government institutions.

GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION
EXPENDITURE

Hie expenditure estimatesof the military admin
istration and the local authorities are based on the
classification of relevant itemsdeirvedbyanalysis of
operation reports or budgets.

GROSS CAPITAL FORMATION

The estimate was based on the following sources:
1. Reports and development budgetsof the mil

itary administration and the local authoirties;
2. Data on building begun and completed (see

"Building", below);
3. Data on imports of machinery and equipment;
4. Data on production and foreign trade in olive

oil and estimates on its consumption by the
population.

Imports and exportsofgoads and services include
the value of goods and services purchased abroad or
soldabroad (Israel, the Arab states andother coun
tries). Definitions and explanations are given in the
sections on the Balance of Payments and Foreign
Trade below.
Because of measurement difficulties, the esti

mates of trade between Israel and the Administered
Terirtories are based on incomplete series and eva
luations. Consequently, the reliability of the
national accounts estimates, which are based on
these sources, is limited.
Estimatesat constant prices, Private consumption

expenditure estimates were obtained bydeflatingby
the relevant component of the consumer price index
for each major component.
For general government consumption expendi

ture, quantitative changes in wages were estimated
accordingto changes in the number of workers, and
expenses on current purchases of goods and services
were deflated by the respective pirce 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 10 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 Terirtories.
Revised estimates. In comparison with the last

Abstract, corrections have been made to the esti
mates, as a result of the use of updated data or
additional sources.

BALANCE OF PAYMENTS

For the compilation of these estimates, the popu
lationof the Administered Territories, including the
civil administration, are considered as one territor
ial unit. The expenditure on the activities of the
Israel Defence Forces and the Border Police are not
included in these estimates. (SeeChapier VII Bal
a nee of Payments, Definitions and Explanations).

Goods: see "Foreign Trade", below.
Services include income and expenditure on servi

ces by the population,
Transferpayments \nc\uds the participationof the

Israeli government in the budget of the military
administration, transfers ofUNRWAin cash and in
kind, transfers of the Jordanian government and
other pirvate factors 10 the residentsof theAdminis
tered Territories.
Capital movements include, i.a,T estimates on the

changes in the sums of IL., dinars and other foreign
currency held by the population.

FOREIGN TRADE

Data on the extentof the trade between Israel and
the Administered Territories are a gross evaluation
based ona sample enumerationof tarnsfersofgoods
through the official transit points. Thesedata do not
include the purchases of goods and services by indi
viduals. The data on the trade between the Adminis
tered Territories and Jordan and overseas countires
are based on customs registrations.

PRICES

The Consumer Price Index measures the percen
tage 01" change in the necessary expenditure for the
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Survey of Radio Listening and Television Viewing
in the Jewish population aged 14 and over, and the
surveyof television viewingof Jewish children aged
913. The most recent surveys were heldin January
May 1979.

LIBRARIES
Data on libraires appearedin Abstract26^1975,

pp. 674675.

BOOKS, NEWSPAPERS AND
PERIODICALS

Data on books published76(TableXXVI/8) were
processed from detailed questionnaires filled out by
publishers, and data on newspapers and periodicals
(Table XXVI/9) from the cardifle of the National
Library.

CHAPTER XXVII. THE ADMINISTERED TERRITORIES
Definitions, classifications and methods of com

putation 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:
vital statistics  birth and death; migration  per
manent emigration, "visitors" going abroad who
did not return and entrance for "reunion of
families."
The population estimates are based on the Sep

tember 1967 Censusinthe Administered Territories.
These census results have been corrected: the popu
lation of the Shaafat refugee camp was subtracted,
since it is under the jurisdiction of Jerusalem.
The figures 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
notifications, printed in Arabic, in the form used
under Jordanian rule in Judaea and Samaria. In the
Gaza Strip the notification is the same form as that
for nonJews in Israel. These notificationsaresupp
lied to the Central Bureau of Statistics by the Dis
trict Health Offices.

NATIONAL INCOME AND
EXPENDITURE

The value of the product was obtained by the

"national expenditure" method, i.e. , by summation
of expenditure on consumption and capital forma
tion, plus the valueof goods and services exported
minus the value of imports of goods and services.
The estimates are partly based on incomplete sta

tistical series and on evaluations  mainly with
regard to the consumption of industrial products
and services  and on data on foreign trade with
Israel". Considering the difficulties of estimation,
higher accuracy should be attributed to the biennial
averages in Table XXVII/7 than to annual data.

PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE

Valueofconsumptionofagricultural productsSrom
domestic production was calculated by multiplying
the quantities consumed by average annual prices.
Quantities were estimated accordingto data onagri
cultural output (See descriptionof the methodof the
measuring in "Agriculture", below). Prices were
based on data collected for the consumer price
index. The net value of importsof agricultural pro
ducts is estimated in accordance with foreign trade
statistics, with the addition of profit margins.
Consumptionof industrialproducts from domestic

production was estimated according to the average
revenueperemployed personin industrial establish
ments, obtained from industrial indices and the
number of employed persons in industry according
to the labour force survey results. The estimate of
consumption of imported industrial products is
based on foreign trade data, with the addition of
profit margins.

Valueofservicesofprivate nonprofit institutions
in education was estimated according to thenumber

76 Detailed data appeared in "Books Published in Isarel  1976/77", ibid., No. 6 1979 Daily newspapers and periodicals
published in Israel 1978, ibid. No. 9, 1979

77 For a detailed description of sources and methods  cf. See Special Publication no. 615 (see list below(.
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

87 SurveyofJewish Families Applying for Assist
a nee 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

378 Family Expenditure Survey 1968/69 Part III
 Family Budgets in Special Populations

CHAPTER XXVI: CULTURE AND ENTERTAINMENT

MUSEUMS
Data on museums (Tables XXVI/1) were supp

lied by the institutions themselves.
The general type of collection includes, since

1978/79, the Israel Museum (including the Rock
feller Museum), the HaAretz Museum and the Haifa
Museum. Up till that date, each one of the 13 build
ings containingthe displaysofthe HaAretz 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 films 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 profit, including summer cinemas
which operate seasonally. Not included were: cine
mas in qibbuzim and in army camps (even though
tickets are sold by them) and projecting of iflms in
schools, institutions,clubs,etc., whereno tickets are
sold to the public, and cinemas which did not oper
ate during the year.

Seats: the total number of ifxed seats for use by
the audience.
Tickets sold: all tickets sold by municipalities and

local councilsto cinemas in theirjurisdictionareain
the surveyed year.
Receipts from saleof tickets are obtained by mul

tiplying the number of tickets sold in the surveyed
year by their price.

Average receiptsper seat: the total receiptsdivided
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 sale of tickets are obtained from the
Treasury of the Local Authorities, and the munici
palities and local councils.

RADIO LISTENING AND
TELEVISION VIEWING75

The data are based on the results of surveys 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
si on viewing survey which covered a representative
sample of Jewish children aged 913. The most
recent 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 AND LEISURE
ACTIVITIES75

The data are based on the results of surveys held
by the General Bureau ofStatistics together with the

75 Detailed data appeared in "Reading Habits and Leisure Activities of the Jewish Population, 1979", Preliminary results,
Monthly Bulletin ofStatisticsSupplement. No. 8, 1979; Television Viewing and Leisure Activities of Children Aged 913
Jewish PopulationIV 1979, ibid. No. 4, 1980
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Large family allowance. This allowance was paid
first on September I, 1959. for the fourth and any
subsequent child up to the age of 14. In 1965 the
application of the law was extended and the allo
wance began to be paid for such children up to the
age of 18.
As from April 1. 1970, the allowance began to be

paid /0/ the third child in selfemployed familiesand
as from October I, 1972 also for the third child in
employees' families.
Allowancefor employees' children.This allowance

was paid as from August I, 1965 to employees'
families only for their first three children up to the
age of 18. It was paid through the employer. As from
October 1, 1 972, only the allowance for thenrsttwo
children was paid through the employer, while the
allowance for the third child was paid directly by the
National Insurance Institute within the framework
of the Large Family Allowance. As from the intro
duction of the income tax reform (July 1975), these
families receive their allowance for their first two
children directly from the National Insurance
Institute.

UNEMPLOYMENT

An unemployed person (employee) whohascom
pleted a period of training as defined by law is
entitled to unemployment benefits, if he is aged
over 20 and under 65 years (60 for a woman(.

RESERVE SERVICE

A new branch which was set upon 1.10.77 on the
abolition of the Reservists Compensation Fund.
The branch is responsible for payment of benefits
for reservists serving for a period of more than one
day.

SOURCES

Data were received from the Research and Plan
ning Department of the National Insurance Insti
tute. For detailed explanations on types of benefit,
rates of insurance contributions, periodic changes

and their causes. see the Statistical Monthly, Quar
terly and Annual Publication edited and published
by the Research and Planning Department of the
Institute.

WELFARE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

A family is a unit consisting of a single person, a
family or a group of persons living together in a
common household.
Sizeoffamily: the number of persons for whom

the assistance is granted.
Parents and other dependents: persons for whom

the assistance is granted, and who are not members
of the nuclear family but live with them in a joint
household.
Typeof need is determined by social workers for

each unit which was found to be unable to subsist on
its own income, and when there are no otherpersons
who must support itaccording to the law,and which
are entitled to material assistance according to regu
lations. For each family, the main cause of its need
was determined.
Additional source of subsistence (if any): sources

which are taken into account on determining the
amount of subsistence, except for large familyallo
wances and family allowances for veterans. Whe
never there was more than one source, the main
source was stated.
Yearofifrst application: the year in which a ifle in

a welfare bureau was first opened, irrespective of
type of care or assistance granted.
Newfamiliesadded lastyear: families who did not

receive any assistance in the year preceding the
stated year (including families who had received
assistance previously).
The data are for budget years.

SOURCES

In TableXXV/5XXV/9, data are received
from the Centre for Social Welfare Allowances in
the Ministry of Labour and Social Welfare. As of
1969/70 data include families in the careof welfare
bureaux in East Jerusalem.
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limited mobility who has a degree of dis
ability of over 409?; and holds a valid driv
er's licence and to a person with limited
mobility who has a degreeof disability of
over 609?>, butdoesnot hold a valid driver's
licence. The allowance is paid according to
the percentage of disability. A person
entitled to the allowance who works to sup
port himself receives double the allowance
of a person who does not work.

2. A standing loan is given to cover the taxes
on motor vehicles. The percentage of
standing loan is as follow: fora person with
limited mobility holding a driver's licence
 according to the percentage 0/ limita
tion on his mobility, for a person with
limited mobility not holding a driver's
licence  7596 of the percentageof limita
tion on his mobility.

MATERNITY

Maternity grant paid to every woman giving birth:
one part of the grant covers hospital costs, while the
second part, for the purchase ofa 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 meansof subsistence for a
woman who received such judgment. If the debtor
does not pay, the law exempts the woman from
execution proceedings and requires the National
Insurance Institute to collect the full sum from the
debtor, according to the judgment.

WORK CASUALTIES

Insurance of work casualties grants an insured
person, who was injured at work, the right to the
following allowances:
a. Injury benefits: payment to a person injured at

work, who was absent from work for more than
two days but not exceeding 182 days.

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. Permanentpension pzi<\ to the injuredpersonina
number of ways:
1. Onetime grant for injured persons whose

degree of disability is between 59?> 1990■
2. Monthly pension for permanent disability of

209'o I009'o.
3. Capitalizationof themonthlypension. 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' benefit to the survivors ofan insured
person who is fatally injured in a work accident,
and others dependent on him for support.

c.Medicaltreatment (including hospitalizationand
medical rehabilitation) through Sick Funds.

f. Vocational and economic rehabilitation. A person
injured at work, whose disability is ifxed at least
at 1090, and is incapable of returning to his
previous work or any other suitable work, is
entitled to rehabilitation.

CHILDREN

Children's allowance is paid directly by the
National Insurance Instituteforeverychildin Israel
under 18 years of age. The allowanceis determined
according to one allowance point for the first and
second child, and one and a quarter points for each
subsequent child, where each point is worth the
value of an income taxexemption point,fully linked
to the Consumer Price Index and updated in
October and April of each year.
Family allowances for veterans (according to the

Discharged Soldiers Law  Return to Work). This
allowanceis paid to families 010of whose members
has served in the I.D.F. or other security arm
defined by law. The allowance is financed by the
Government and was initially paid for the fourth
and subsequent children, commencing July 1, 1970.
Since January 1, 1 974,ithas been paid for the third
child also.

As from September 1 , 1971, the followingpopula
tion groups, when not entitled according to the Dis
charged Soldiers Law, receive an allowance at an
identical rate:
a. Families receiving social welfare assistance 

ifnanced by the Government.
b. Families of new immigrants who arrived in the

country after September 1, 1967  financed by
the Jewish Agency.

Before the income tax reform (1975), a number of
family allowances were included within this
framework:
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CHAPTER XXV. WELFARE

NATIONAL INSURANCE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Income and expenditure of the National Insurance
Institute. The financial 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, onlydifferentials
on investments whose redemption time has arrived
are registered. whereas when presented on an
income basis. they are registered forall investments,
which have matured during the year.
Income. Total income includes contributory

income by the National Insurance law, government
participation according to the interest and linkage
differentials laws and government and Jewish
Agency allocations.

The number of insured persons in the National
Insurance Institute is based on an estimation com
piled by the National Insurance Institute, as follows:

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
insured persons and insurers by the National Insu
ranee Law.
The classificationof collection from employees by

the share of employers and employees is based on
the assumption that the employers deduct from the
employees' wages the amountas speciifed in the law.
Contributory beneifts: monthly payments to the

insured by the National Insurance Law, which are
ifnanced by the insurance fees collected.
The data are shown in budget years.

OLD AGE AND SURVIVORS

Old age pension by the law is paid to an insured
person who has reached the required ageof70 for
men and 65 for women (on certain conditions, it is
paid 5 years earlier). The pension is at a rate of 169J1

of the average wage per single person as deifned in
the National Insurance Law and 249cfpercouple. A

supplement of590 is payable foreachof the ifrst two
children.

Survivors pension by the law is paid to the widow/
widower of the insured person.
Payments not by the law. In addition to payments

by the National Insurance Law to old people and
survivors, payments to aged persons and survivors
who because of their advanced age, were 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 benefits are paid to

old people and survivors whose main source of
income is the National Insurance pension.

GENERAL DISABILITY

Disabilitybeneifts paid to an insured person who,
as a result of a physical, mental or emotional disabil
ity, caused by illness, accident or a congenital han
dicap, is unable to support himself, or whose ability
to support himself by work is limited. The benefit 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 disabilitybenefit is paid according to the level
of disability as determined by a disability
committee.
The full beneift for a single person is 2595> of the

average wage as deifned by the National Insurance
Law, and 37.5'#> for a couple, plus a supplement of
595> for each of the ifrst two children.
c. Special services. Severelydisabled persons who

have at least 759?; disability, and who require
major assistance from others in orderto carry
out everyday activities, are entitled to an allo
wance for special services, which varies
between 50 \50V0 of the full benefit for a
single person, according to the levelofdepend
ence on others.

d. Mobility
1 . Mobility allowance is paid to a person with
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Daypatientsare persons whoattend for psychiat
ric care at least several daysa week, for several hours
a day or for the whole day.
Admissions exclude transfers from one establish

ment 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 hospitalization
and treatment in these facilities (including transfers
between institutions(.

SOURCES

The data are derived from the Epidemiology and
Statistics Unitof the Mental Health Services, Minis
try of Health.
These data are based on the Monthly Movement

Reports from psychiatric hospitals and from psychi
atric departments of general hospitals, including
day patients. Theunitalso receives individual notiif
cations of every patient admitted or discharged
which serve, inter alia, as a supplementand check to
the monthly reports. The monthly reports include
also data on the presenceofday patients, which the
Divisionof Medical Economics and Statistics in the
Ministry of Health compiles.

PREVENTIVE MEDICINE

Immunization. Data were obtained from the Epid
miology Unit of the Ministryof Health, as based on
reports from Mother and Child Health Centers
through the SubDistirct Health offices. Data cover
the entire population, excluding East Jerusalemand
Bedouins.
As a rule, three types of immunization are used:

against smallpox, tirple vaccine (diphtheria, tetanus
and whooping cough) and against poliomyelitis, by
the Sabin method: generally, 3 feedings of live wea
kened virus in the first year of life and a boosterdose
by a fourthfee lfing in the second or at the endof the
ifrst year of life. The fourth feeding hasbeen 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 end of the first year or at the beginning of the
second year of the child's life.

Coverage of reporting in the first year of the
infant's life is defined as the ratio of the number of
cases reported to the number ofbirthsof the preced
ing year. In the second year of the infant's life, the
number of cases reported is compared with births
two years earlier.
The coverage of immunization. Reporting on

immunization is not complete, as only the Mother
and Child Health Centers report fully. Only partial
reporting is available for immunization in other
places.
Mother and Child Health Centers. The data are

based on monthly reports to the Division ofMedical
Economics and Statistics inthe MinistryofHealth.

SURVEY ON USE OF HEALTH
SERVICES

In OctoberDecember 1977, a surveyon the use of
health services was held, in which questions were
asked on the useof the various health services, such
as doctors, hospitals, centers for preventive health,
and also questions on waiting for hospitalization,
certain chronic diseases and membership of 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.

RATES
In all the tables in which rates are presented, the

population includes as of 1974, potential immi
grants who had not been included previously.
Rates for previous years were not corrected.

PUBLICATIONS

See introduction to Chapter III  Vital Statistics.
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laboratories and dental technicians are also
included, and private medical institutes and labora
tories are included in the category "private
physicians."
The current expenditure perhospitalizationday is

calculated from the total number of hospitalization
days in each type of hospital (general and mental
hospitals and those for chronic diseases).
Expenditureatfixed prices. In Table XXIV/1,

estimates of national expenditure on health and its
components are presented at fixed prices of
1970/71, for the years 1971/72  1975/76, and at
nxed prices of 1975/76 for the years 1976/77 
1978/79. The calculations were carried out separ
ately for each sector and type of expenditure. For
the government, local authorities and pirvate non
profit 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
deflating the components according to the respec
tive items of the consumer price index.
Fixed capital formation at fixed prices was calcu

lated using the building and equipment prices
indexes.
In comparison with the previous Abstract insig

niifcant corrections were made in some items,on the
basis of updated financial 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
ofexpenditure in private nonprofit institutions,
based on the financial reports of these institu
tions and special questionnaires sent to them.

4. A processing of reports of contractors to the
local authorities, and direct reportsofthe Minis
try of Construction 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  pub
lished by the Division ofMedical Economics and
Statistics, Ministryof Health.

HOSPITALIZATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The term "Genera?' in regard to hospitals
includes Internal, Surgical, Pediatirc, Obstetirc,
wards etc. Also included here is the Hansen's Dis
ease Hospital.
The increase in the number of hospitals duirng

1950 1960 was caused mainly by changes in the
status of several institutions for the chronically ill,
hostels for mental cases, rehabilitation units for the
mentally deficient etc., which were granted hospital
status and included in the statistics for the ifrst time,
although they existed before.

The bed occupancy percentage is calculated
according to the formula:

actual patient days
potential patient days according

to regular bedstrength

Bed occupancy percentages of more than 10096
are due to the use of additional beds in excess of
those approved by the Ministry of Health.
Durationofstay in hospitals:hospitalizat iondays

of personswholeft hospitals duringtheyear, includ
ing days preceding the surveyed year.
Hospitalization days: the number of days in which

beds were occupied during the surveyed year,
including days of stay of patients who have not yet
left the hospitals.
Typeofhospital<J3.b\e XXIV/5) isdetermined by

the type of bed.

SOURCES

Data on hospital bedstrength and the movement
of patients in hospitals were compiled by the Div
ision of Medical Economics and Statistics of the
Ministry of Health, according to monthly reports
from the hospitals.

PSYCHATRIC 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.
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net current purchases of goods and other servi
ces, (i.e. after deduction of sales). Expenditure
on interest and linkage differentials is not
included. Consequently, financing by loans as
opposed to ifnancing by taxes and grants does
not affect the estimate of the valueof the health
services. Depreciation on buildings and equip
ment is not included because of the dififculty in
measuerment.
Fixedcapital formation includes expenditure on

construction of buildings and purchase of equip
ment for provision of health services.
National expenditure on health is classified by

sector and by type of service.
1 . Classification of national expenditure 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

1egiona\ councils).
c. Private nonprofit institutions.
d. Other  including business enterprises and

households.
There is a distinctionbetween the operating sector

and the financing sector:
In the classification by operating sector, the con

tribution of each sector is measured by its direct
expenditure on goods and services (including pay
ments to production factors), irrespective of the
financing sector. For example: all the expenses of
nonprofit institutions (such as the General
Workers' Sick Fund) on the purchaseofgoods and
services are recorded as expenditure of the institu
tions themselves and not as thatof theother bodies
which financed them.

In the classification by/Zwa/icmg jrc/arthe finance
by each sector is defined as the total outlay on goods
and services, subsidies, grants and other net
transfers to other sectors (excluding the receiving
and granting of loans and their repayment).
Government financing does not include the subsidy
componentinGovernment loans,givenatlowinter
est or not linked. Inclusion of this factor would
increase the Government's share in financing the
health services.
Transfers between sectors are determined by

entries in the government accounts. The corres
ponding 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 ordi
nary and development budgets and the expenditure
of the Ministry of Labour and Social Welfare, ofthe
UnitforTreatmentofNazi Victims andthe expendi
ture of the national institutions and the National
Insurance Institute on health.
Expenditure on health bylocal authorities includes

expenditure in the ordinary and extraordinary
budgets of the Health Department and also the
expenditure on medical supervision and dental
treatment in schools from the budget ofthe Educa
tion Department. It does not includeexpenditure on
sanitation services of the local authorities.
Expenditure on healthbyprivate nonproift institu

tions includes expenditure of those health institu
tions not owned by the government, national
institutions and local authorities, and which do not
operate on a profit basis. The private nonprofit
institutions include, inter alia, the various sick
funds, Hadassah, Magen David Adonr, The Israel
Cancer Association,Sha'a re Zedek hospital, Bikur
Cholim hospital, mission hospitals, etc.

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 private physicians and
medical institutes or purchase of medicines and
medical instruments.
2. Classification of national expenditure on

health, by typeofservice.
The expenditure on health services of the govern

ment, local authorities, private nonprofit institu
tions and on services rendered on a commercial
basis was classified according to the economic
branch of the institutions rendering the service.
Economic branches are defined according to the

Israel Standard Industrial Classiifcation 1970.
However, all the expenditureof households on pur
chases of medicines and medical instruments manu
factured by various branches of industry are
classiifed together as a separate item and not by the
branches of industry in which they were produced.
In accordance with the Standard Industrial Clas

siifcation, the category "public clinics and preven
tive 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 materials and
supervision by the Ministryof Healthof sanitation
services.
Convalescent homes are included in the category

"hospitals". In the category "dental clinics," dental
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it. The terminal may have some capabilityof inde
pendent processing. The survey covers only termi
nals connected to computers included in the survey
of the respective year.
Terminals include also minicomputers which

operate mainlyas 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 Elec
tronic Computer Survey.
Telex instruments and teleprinters for telegraphic

transmissions which were partly used as terminals,
were not included in the Terminal Survey. Termi
nals installed in the defense system which are con
nected to computers included in the survey which
do not belong to the defence system, were also
not included.
Terminals were classified in three groups:
Display terminals: terminals equipped with

screens for display ofdata transmitted to the com
puter or received from it (whether by symbols or by
graphs).
Printingcommunicationterminals: terminahcapa

ble of printing data which were fed into the compu
ter 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 input
output editing operations.

METHODOF CONDUCTINGTHE SURVEY

Theframeofthe survey.TheVislol estabilshment,
where a computer is or has been installed, /s
obtained from the survey of the preceding year,
companies marketing computers, from licenses for
imports of equipment and mechanizalion in the
Ministryof Industry, Trade and Tourism and from
advertisements in the press.

METHODSOF INVESTIGATION

Data were obtained from questionnaires mailed
to all establishments included in the survey frame.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

502 Inputs in Research and Development in Aca
demic Institutions 1 970/7 1

581 Survey of Research and Development in
Industry 197219741975.

593 ParticipationinRA D Activities of Persons
with Academic and PostSecondary Educa
tion, 1974.

CHAPTER XXIV. HEALTH

NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH

DEFINITIONS AND METHODS OF
COMPUTATION

The'national expenditure on health includes cur
rent expenditure and fixed capital formation.
Current expenditure comprises the value of all

health services consumed currently by the popula
tion in the period under study, excluding health
services supplied by the army (but including partici

pation 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 goverment, the national institutions, local
authorities and private nonproift institutions,
at reduced prices or free of charge. Having no
market prices, the valueof these services is mea
sured by production expenses. Expenditure
included is:labourexpenses (wages and salaries,
other labour expenses and taxes on wages), and
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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 were
included: key punch operators, operatorsofconven
tional equipment, control personnel, coordinators,
equipment operators and other administrative staff
connected with the computer unit (e.g. scheduling
clerks, librarians). As of 1974, scientific 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 referto September)
are included even if they worked parttime only, as
well as workers temporairly absent from work due
to illness, army reserve service, unpaid leave, etc.
Until 1973, employed persons in institutions 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 computer in the
establishment but are not workers of the establish
ment and are engaged in piece work (external
workers) or who work in another institution which
does not own a computerand uses the servicesof 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 expensesandnon

recurrent payments:
a. Wages and salaries: gross, paid to employed per

sons (according to the above definition) in
December every year appearing on the payrolls,
such as: basic salary, allowances (cost of living,
family, shifts), overtime, etc.

b. Other labour expenses such as: employers' 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 month salary,holiday allowances
etc.
Following the income tax reform, the wages and

salaries of December 1975 include taxable payments
which were not included before, such as: participa
tion in maintenance of vehicles, telephone mainte
nance, etc.
In calculating the average income of the employee

)Table XVII/9) through 1974, nonrecurrent pay
ments were not included. These payments 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 andmaintenanceofcomputers: rentals and

maintenance for December, in U.S. dollars; for
ordered computers  estimates of rentals and main
tenance per month. Rentals include payments for
peripherials 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:

2O9£> of the cost price Monthly maintenance
12 + costs

Sizeofcomputer. The computers were classified in
5 size groups according to monthly rental for one
shift assuming that heightof rentalsreflects Ihe 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 differ

ent 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 institutions

where a computer was installed include: (a) expenses
onrentalsand/oracquisitionofcomputerprograms
in December, expenses paid for programs executed
by external factors (free lance programmers, etc.),
and developed for the institution; (b) expenses on
materials directly connected to the operation 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 thecompu

ter performs the processings.
Terminal  including miniterminal: a device

connected to the computer (whether at the same site
orat some distance), and serves mainly for transmis
si on of data to the computer or receiving data from
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Materialsandenergy, rawand auxiliary materials,
tools and instruments with a duarbility of less than
one year; fuel, water, electircity, etc.
Payments to externalfactorsforRA D work do

not include patent fees.
Investments in buildings, machinery and equip

mentforRA D purposes, the durability of which
exceeds one year.
Financing from government sources for carrying

outRA D activities, including grants and receipts
for research commissioned by the government.

SOURCES

The survey relates to industrial establishments
engaging 5 or more employed persons. The survey
population does not include nonprofit institutions
and the diamond branch.
The frame of the list ofestablishments covered by

R£ D surveys consists of:
 a list of establishments employedinRADin the

previous survey year;
 other industrial establishments engagedinR £

D in the survey year, information on which was
derived from the industry and crafts survey in
that year and from administrative sources
(government and research institutions).

PERSONS EMPLOYEDINR& D
(Tables XXIII/5, 7)

DEFINITIONS

Persons employed in R A D: Any person who
workedinR<efD at least part of his working time
during the surveyedyear. In research institutes, only
graduates ("researchers") were included.

R& DIN INDUSTRY
University graduates include employed persons

who have academic degrees or degreesofequivalent
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 experience
or laboratory assistants and draughtsmen(.

SOURCES

RAD in industry. Data on university graduates,
practical engineers and technicianswere collectedin
the framework of the surveyofRAD in industry.
Research institutes: personal questionnaires filled

out by researchers.

APPLICATION FOR
REGISTRATION OF PATENTS

(Tables XXIII/8)
Source: Registrarof Patents, Ministryof Justice.

It should be pointed out that there is a time lag
between the application for registration and its
approval.

ELECTRONIC COMPUTERS AND
TERMINALS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS1'

Thepopulationo/'/Ae.jurve('includes institutions,
establishments and service bureaus, in whicha com
puter operated. Some institutions where computers
are installed and are owned by one ifrm but are
located at different sites are considered separate
institutions. Not included were computers of the
Defence System, the defence industry, the aircraft
industry and its subsidiary companies.
Electronic computer is a device capableofabsorb

ing information, executing a series of operations
according to instructions accumulated in its
memory together with the data processed in it at that
time, of repeating operations and altering internal
instructions whenever necessary and of putting out
the results 0{ 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.
Typeofownership The typeofownership to which

the institution belongs is determined in accordance
with its principal ownership.
District. The classiifcation 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 coveredby the

74 Detailed results on the Survey of Electronic Computers 1979 weer published ibid.. No. 11, 1980.
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CHAPTER XXIII. RESEARCH AND DEVELOPMENT

EXPENDITURE ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT

Data in this chapter refer chiefly to input in
research and development in universities, industry
and research institutes. Data are based on surveys,
which were conducted in cooperation with the
National Council for Research and Development
and the Planning and Grants Committee of the
Higher Education Council. The sources and metho
dology of the surveys have been published in Nos.
502 and 581 of the special series for universities and
industry respectively and in the Monthly Bulletin of
Statistics  SupplementNo.3, 1977 for research
institutes. The definitions and classiifcations used
were adjusted according to international recom
mendations of UNESCO and the Organization for
Economic Cooperation and Development.
Research and Development (R&D) is methodical

and original activity intended to create new scien
tific and technological knowledge, or to discover a
new applicationof existing scientific or technologi
cal knowledge.

TOTAL EXPENDITUREONR& D
(Table XXIII/1)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Government and nonprofit institutions: govern

ment ministires, government and public research
institutions, local authorities, national institutions
and the Labour Federation (Histadrut).
Universities: the seven recognized institutions.

(See details in Table XXIII/2).
Industryand agriculture: commercial, private and

public institutions in the agriculture and industry
branches, including the defence industry.

SOURCES

The data were prepared by the National Council
for Research and Development. The seires includes
data on the defence system, and on expenditure on
buildings belongingtoR& Din the various sectors.
The data refer tothefinancial year 1978/79 (April

1978March 1979) and the data for the academic
year (October 1978September 1979)in the univer
sities were adjusted accordingly.

RAD IN UNIVERSITIES
(Tables XXIII/2^♦)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Separately budgeted research: research financed
outside the intramural budgetof the academicins ti
tution and for which separate accounting is
conducted.

Fieldof science: the ifeld of the organizational unit
in whichRAD are conducted. The classification
was made according to Codes for Subjects ofAca
demicandPost Secondary Studies, Central Bureauof
Statistics (Hebrew only) 1974.

SOURCES

Data for 1970/711972/73 are for budget years
and for 1974/75 and for 1976/77  for the academic
year (excl. the Technion, in which all data are for
academic years).
R A Dfrom intramuralfinance. Data are based on

estimates and imputations which were based on
budget sheets and interviews with the universities1
staff (see publication No. 502).
Separatelybudgeted research. Data were collected

from R&D authorities and accounts departments
of universities (see ibid).

RESEARCH INSTITUTIONS
(Table XXIII/5)

The survey on research institutes covers institutes
employedinR£D in natural sciences, agriculture,
medicine and engineeirng. Data were collected on
expenditure onRAD in the smallest unit of each
institute for which separate accounts were kept".

R& DIN INDUSTRY
(TablesXXIII/67")

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Establishments, salary and other labour expenses:
see deifnitions in introduction to Chapter XIV 
Industry.

72 See Monthly BulletinofStatistics  Supplement No. 4, 1980.
73 See ibid,. No. 2, 1979.
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In Tables XXII/27 and XXII/28 the fieldof 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 whichthey studied. Asof 1970/71,
they have been classified according to the scientific
ifeld they have taken.Studentsfordiplomas do not
include students for both degrees and diplomas,
who have been classified according to degree only.
Data for 1977/78 in Table XXII/29 and table

XXII/30, are based on a sampling survey of stu
dents. The sample was taken outof tuition ifles of
the universities according to the situation in Janua
ry March 1978. The enumeration was carired out
inAprilJune 1978.
Applicants"'. Datafor Table XXII/31 are derived

from the ifles of applicants for first year studies of
the universities. The figures in the table relate to
applicants (persons) and to applications (the
number of universities applied to by the applicant).
Recipients of degrees". Up to 1964/65, figures

were presented only for recipients of degrees. As of
1969/70, Tables XXII/32 and XXII/33 present also
data for recipientsofacademic diplomas(i.e., diplo
mas 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 classiff'(
according to the degrees. Recipients of an M.D.
degree were included among recipients of second
degere.
Academic staf.f Table XXII/34 presents figures

on academic staff (employed in teaching and
research) relating to persons and not to posts.
The tabte shows a national total of persons (after

deductionofduplication caused by persons working
in more than one institution). The data are based on

processing from the salary files of the universities,
according to the situation in January 1977.

The Open University. The data appearing in Table
XXII/35 were supplied by the Open University and
include pupils in the academic track only. Numbers
relate to registrations (persons making the first pay
ment) and pupils (those making the second payment
also). Year of study was determined by the credit
points amassed by the pupil.

ADULT EDUCATION

Data for Table XXII/36 were provided by the
Ministry of Education and Culture, whereas data
for Table XXII/37 were provided by the Ministryof
Labour and Social Welfare.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

66 Level of Education of the Population, June
1965

389 Demographic Characteristics of Pupils
1964/651969/70

500 Demographic Charateristics ofPupils in Prim
ary Education and Intermediate Schools in
Local Authorities 1972/73

539 Services to Pupils in Primary Schools of
Hebrew Education in Local Authorities
1975/76

576 Services to Pupils in Primary Schools of the
Hebrew Education 1975/76

578 Education and Pedagogic Training of
Teachers 1974/75

594 Kindergartens and Schools in Local Authori
ties 1977/78

596 Schools and Kindergartens 1978
603 Recipients of Degrees from Academic Institu

tions1970/71  1976/77
604 The Level of Education of the Population in

Israel
618 Students in Academic Institutions,

1971/721978/79
624 Survey of Absorption of Students from

Abroad
629 DemographicSocial Characteristics of Kin

dergarten and School Pupils 1976/77
631 PostSecondaryandHigher Education Institu

tions (excluding Universities) 1978/79.

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961,
Publications Nos. 15. 18, 21, 29, 30. 34, 35.

70 See "Applicants for First Degree Studies in (he Academic Institutions 1978/79 ibid. No. 2, 1980
71 "Graduates of Academic Institutions 1978/79", (Hebrew only), ibid.. No. 12, 1979
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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 Culture'.
Teaching Staf.f The data on teachers (Tables

XXII/23) in 1978/79 are estimates based on a cen
sus and on surveys of teaching staff." In 1974/75 a
censusof teachers in the intermediate schools and in
teacher training college was carried 0\1\, wih a sam
pie survey of teachers in postprimary 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). Dataon primaryand intermediate schools
inTablesXXII/11 13,1920are basedon special
censusesofpupils carried out bythe Central Bureau
of Statistics. The last census was conducted in
1979/80", and data are not yet available. The pre
vious census was carried out in 1976/77.Thecensus
was based on listsof pupils which were prepared by
the class tutors and included, in addition to pupils'
age and origin, 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,
which also provided data (01 Table XXII/25.
Data on children aged 24 in kindergartens

)Tables XXII/10 and XXII/I9 are compiled in the
labour force survey and for children aged 5 an
estimate isgivenaccording to the populationof this
age.
Discrepancies in number of pupils in the various

education levels, between tables providing data on
the age and origin of pupilsand other tables provid
ing data on pupils, result from the difference in
sources of information and dates of the surveys.
Pupils entitled to matriculation certiifcates (Table

XXII/22). Data as of 1974/75 are estimates.
Pupils in postsecondary and higher education

)excluding universities). Data on students in colleges

are based on an annual census, for which students
ifll out a personal questionnaire (Table XXII/24,
25)68.

Data on other postsecondary and higher educa
tion institutions are based on annual censuses of
postsecondary study institutions which were con
ducted by the Central Bureau of Statistics (Table
XXII/24)."

UNIVERSITIES

DEFINITIONS AND SOURCES

Students. Up till 1963/64 the data were provided
by the universities. As of 1964/65, data on students
have been processed in the Central Bureau ofStatis
tics, according to questionnaires filled out by the
students. Along with the source, the definitions and
the survey period were changed. Data up to
1963/64 relate to the beginning of the school year,
and includeany student in an institution of higher
education. As of 1964/65, only students for a re
cognized degree, who pay tuition fees, have been
included. Hence, students of auditing, counselling
teachers, students for engineering diplomas, stu
dents of preacademic preparatory courses, etc.,
have not been included. Figures relate to the middle
0/ the schoolyear (including students who were
accepted in the second registration session) and do
not include studentswhocancelled their registration
up to that session.
As of 1977/78 (Tables XXII/2628) data are

based on processing tuition iflesof the institutions
according to the situation in January  April of the
respective school year, with the addition ofcomple
tions (estimates). The tables include all Israeli and
foreign students (who are temporary residents in
Israel) who study for a degree. In Table XXII/26
Israeli and foreign students studying in special aca
demic programmes (not for a degree) were
included."
In Table XXH/14, the data are based on a census

of students up to 1974/75, and for 1977/78, on a
sample of students.

66 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 IntermediateSchoolTeachers 1974/75")Heberwonly)in Su/>/>/emw>l to theMonthly
BulletinofStatistics. No. 7, 1976;
"Education and Pedagogical EducationofTeachersofPostPrimary Education, 1974/75"(Hebrewonly)/AM,No. 12, 1976;
"Teachers ח1 Schoolsof the Arab Education 1974/75" (Hebrew only) ibid, No. 7, 1977.

67 See "DemographicSocial Characteristics of Kindergarten and School Pupils 1976/77". Special publication No. 631 and
68 See 'PostSecondary and Higher Education Institutions (excluding Universities) 1978/79', Special Publication No. 631 and

'Education Institutions 1979/80 (preliminary data) (Hebrew only) Supplement to the Monthly BulletinofStatistics No. 6
1980.

69 See "Students in Academic Institutions, 1976/77", ibid.. No. II, 1979
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according to their place of study i.e. among those
studying in vocational secondary schools (Table
XXII/9 and other tables on post primary educa
tion). OnlyinTable XXII/24, which shows the total
extentof studying at the post secondary level, were
these pupils included (about 1 ,400) among the stu
dents of the postsecondary educational system. As
a result, there are differences in the total studying in
postsecondary education in Tables XX11/9 and
XXII/24 (see below).
Graduates of matriculation examinations (Table

XII/23).The data for each year refer to internal and
external pupils v!ho~pa.sseA all the examinations at
the various sessions of that year, including those
who madeup examinations whichwere outstanding
from previous years.
Pupils in postsecondary and higher education

excluding universities (Table XXII/9, 24, 25). In
Table XXII/24 the total extent of studying in post
secondary education, in all frameworks, including
pupils in 13th and 14th grades in vocational high
schools, is presented. In TableXX11/9 those study
ing in teacher training colleges, and other post
secondary 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. In Table
XXII/25 data are given on teacher training colleges
only.
It should be mentioned that in addition to this,

postsecondary studies are held in the 'great' yeshi
vot (for pupils aged 18 and over) and these were
included in Table XXII/9 in 'other' institutions out
side the educational system.
Those studying practical engineering and

mechanics in the framework of the Government
Institution for Technological Training were also
included in Table XXII/37, among the total study
ing in this institute, together with those studying in
courses not on the postsecondary level.
Pupils in teacher training col/eges(Tables XXII/9,

24, 25). Only those pupils who took part in regular
postsecondary or higher studies according to the
curriculum accepted in those institutions and lead
ing to qualification as a teacher, were considered.
Pupils who did not fit this definition, since they
studied in complementary courses or preparatory
classes (a total of about 3,000 pupils in 1979/80)
were not included in the totals.

Arab education. Changes in the counting ofinstitu
tions, classes, pupils and teaching posts in 1979/80as
against 7975/79 (Tables XXII/7, 8, 9, 15, 18, 24).
1. 2,500 pupils studying in 83 9th grade classes

attached to primary schools were counted in
1979/80 among primary school pupils. Pre
viously, these classes were classified among gen
era! secondary schools and were counted as

separate institutions. As a result, the number of
secondary schools, 9th grade classes and pupils
in these schools fell. On the other hand, the
number of pupils in primary schools rose in
1979/80 in comparison to 1978/79.

2. About 500 pupils studying in 15 vocational edu
cation frameworks organized by Na'amat under
the supervision of the Technological Education
Section in the Ministry of Education and Culture
have been included, starting in 1979/80, among
pupils of vocational schools. Each of these
frameworks was counted as a separate institu
tion, and this change gives rise to the difference
in the number of vocational schools and pupils
in them, in comparison to 1978/79.

3. About 600 posts of kindergarten teachers teach
ing in kindergarten classes attached to primary
schools, and of teachers in 9th grade classes
attached to primary schools were counted
among the teaching posts and work units in
primary schools. In 1978/79, these posts and
work units were included at the appropriate
level.

SOURCES

The data in TablesXXII/7, 13, 1434, refer
ring to institutions within the educational system,
are based on censuses and surveys of schools and
kindergartens conducted by the Central Bureau of
Statistics in collaboration with the Ministry of Edu
cation and Culture " below.
Children aged 25 in kindergartens65. (Tables

XXII/10, 19); in the Hebrew education the data for
24 year olds are based on the 'Surveyof Kinder
garten Attendance' held every year by the Central
Bureau ofStatistics together with the Labour Force
Survey. Up till 1978/79 the survey was based on data
on the private kindergartens only, whereas data on
municipal and public kindergartens were derived
from a yearly census. From 1978/79 onwards, the

64 See "Education Institutions 1979/80" in the Supplement to the Monthly Bulletinof Statistics. No. 6, 1980. (Hebrew only.)
65 See "Kindergarten and Day Nursery Attendance among children aged 24 in the Jewish Population, JanuaryMarch \9W

ibid.. No. 7, 1980.
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Table XXII/7, nor are data on teaching posts in
kindergartens in Table XXII/8, 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/9, 10, 19and 21.

Schools (Table XXII/7)
Countingof schools. Schools in which studies are

held at more than one level (such as primary and
intermediate), or more than one typeof 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 reader's attention to this fact, the data in
the "total" line were placed in brackets.
Secondary schools, and typesofeducation in them.

Secondary schools in which coursesofone 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: general and vocational) are given, were
counted once only among the multitrack schools
(and in the "total" line of the secondary schools) in
order to give the number of administrative
organizational units.
When counting according to typeof study, each

multitrack school was included in eachof the types
of study held there, in order to indicate the overall
extent of each type of study.
Preparatory schools in East Jerusalem were

included with intermediate schools.

TeachingStaff (Tables XXII/8, 23, 25).
Teaching posts. The work of a teacher in a school

consists of one organizationaladministrative unit,
not taking into consideration the various types of
courses in the school or the numberof hours taught
by the teacher. A teacher working in more than one
school was counted in the totalofposts according to
the number of schools at which he taught. If, how
ever, a teacher taught in the same school in more
than one typeofcourse, he was included in the count
once only. (Table XXII/8, 23).
This definition js applicable also to teacher train

ing colleges (Tables XXII/25). 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
financing by the local authority, the parents' com
mittee, etc., was not included.
Work unit: the number ofhours constituting a full

teaching post, as follows: in primary education, 30
hours per week, in grades VII VIII and in post
primaryeducation(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 typeof school. When calculating work units in
agricultural and vocational schools, hours of gui
dance given by instructors engaged in practical work
only, or in teaching and practical work (teacher
instructors) were taken into account (Tables
XXII/23, 25).
Teacher: Teachers who worked in more than one

post were counted once only in every level on which
they taught. The total number of teachers is an
estimate, and when preparing it, the multiplicity of
posts in the various levels, was taken into account;
thus each teacher was included only once. (Table
XXII/24).

Pupils. (TablesXXII/913; 1623; 2425)
Children in 1tmfrgrgaretns(Tables XXII/9, 10, 19).

The differences between the extentofattendance at
kindergartens shown in Table XXII/9 and the cor
responding tables in previous Abstracts deirve from
the inclusion of children aged 2 years in the public
and private kindergartens, from the inclusion of
children aged 34 in the private kindergartens in the
educational system, and from the fact that allof 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/10 13, 19 and 24 was calculated according
to the situation at the endof the calendar year. Data
on the populationof the relevantages, referring also
to the end of the calendar year, were used to calcu
late the rates of attendance.
Socially deprived children (Table XXII/20). A

pupil is defined as socially deprived by the Ministry
of Education and Culture if the group to which he
belongs has relatively low chances to succeed in
studies. Groups are characterizedbyorigin, father's
education and number of children in family. In the
table, institutions were classified according to the
percentage of pupils in them defined as socially
deprived.
Pupils studying mechanics and practical engineer

ing in vocationalsecondary schools.ln the vocational
secondary schools, pupils are trained for one year
(after 12th grade) for a "technician's" certificate,
and for two years (after 12th grade) for a "practical
engineer's" certificate. Although these studies are
considered postsecondary, thepupils were included
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Kindergartens (including day nurseries): munici
pal, public and private, compulsory (for children
aged 5) and precompulsory(for children aged 24).
Pirvate kindergartens for children aged 34, and all
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 levelof education, as follows:
Primary education includes primaryschools (offi

cial and recognized) and special schools. From
1977/78 onwards, most schools for working youths
were included among the special schools.

Postpirmary education includes intermediate
schools and secondary schools, both onetrack and
multitrack. In secondary schools, studies are held
in the framework ofa number of typesof education
 general secondary, continuation classesin qibbu
zim and moshavim, vocational and agricultural.
Studies are organized according to the Ministry of
Education and Culture curriculum and entitle the
pupils to matriculation certificates and certificates
of completion of studies from the Ministry.

Postsecondary (nonacademic) educational insti
tutions.The postsecondary\evel includes the follow
ing institutions which are defined as postsecondary
by their entrance requirements (full postprimary
education or equivalent) and by the length of
courses, but where the studiesdonotentitle students
to a degree or diploma recognized as academic:
teacher training colleges, other postsecondary insti
tutions in the following fields; music and the plastic
arts, institutions for the training of nurses, para
medical staff, practical engineers and technicians
(mostly supervised by the Government Institution
for Technical Training), for trainingof clerks, insti
tutions of management, banking and other post
secondary studies.
It should be noted that some teacher training

colleges and other post secondary institutions have
received recognition, or permissionfromtheHigher
Education Council allowing them to hold higher
studies in certain study tracks authorised for the
purpose, leading to a "bachelor's" degree equival
ent to that granted by the universities, but which
does not allow the recipient to continue studies fora
higher degree in universities (such as B.F.A. 
Bachelor of Fine Arts, B.Mus.  Bachelorof Music,
B.Ed.  Bachelor of Education).

Universities: the Hebrew University, the Tech
nion, Tel Aviv University, BarIlan University,

Haifa University, Ben Gurion University of the
Negev, the Weizmann Institute of Science.
Arab education. In the educational system, the

following were included: official kindergartens: at
the primary and postprimary levels, all official
schools and those nonofifcial schools supervisedby
the Ministry ofEducation and Culture; government
schools and schools run byUNRWA inEast Jerusa
lem. Private institutions in East Jerusalem, and,
since 1978/79, unofficial Christian institutions not
supervised by the Ministry of Education and Cul
ture were not included. At the postsecondary level;
teacher training colleges, colleges for registered
nurses, practical engineers and technicians.
Non Jewish pupils  Moslems, Druze, Chris

tians, etc.  study in the Arab education. From
1977/78 on, according to a decisionof the Ministry
of Education and Culture, school in the Druze vil

lages 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 BulletinofStatistics No.
6, 1980.

OTHER INSTITUTIONS

In addition to the institutions of the educational
system, studies are held also in institutions defined
as "other",which include: attheprimary levelinsti■
tutions such as Talmud Torah schools and care
homes for juvenile offenders and since 1977/78; a
small number of schools for working youths which
were not transferred to special schools; at the post
primary level  institutions in which studies are not
held according to the Ministry of Education and
Culture curriculum, and whichdo notaward certiif
cates allowing the recipient to continue his studies
on a higher level ("small" yeshivot, preparatory
classes, commercial schools, vocational schools for
apprentices, 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
homesfor juvenile offenders are included.

EXPLANATIONS TO THE TABLES

Kindergartens, Schools and PostSecondary (and
Higher) Education Institutions (excluding
universities)
(TablesXXII/7XXII/13, and XXII/15

XXII/25)
Kindergartens. From 1978/79 onwards, data on

the number of kindergartens are not published in
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of textbooks and stationery.
In the estimates of the national expenditure on

education, there is no full coverage for par' of tne
expenses in the item "Other schools, training and
advanced studies". The expenditure estimate on
these services is based on family expenditure sur
veys, in which net expenses of households were
recorded. Noestimate was madefor employers' Par
ticipation in vocational training of their workers
and government participation in financing private
enterprises' activities in these fields.

2. ClassificationofNational Expenditure on educa
tion, by type of service
The expenditure on education services of the

government, local authorities, nonprofit institu
tions and on services rendered on a commercial
basis was classified according to the type of indus
trial branch of the institutions rendering theservice.
Industrial branches are defined according to the
Israel Standard Industrial Classification 1970.
However, all the expenditureof households on P"r
chases of textbooks and stationery manufactured
by various branches of industry are classified
together as a separate item and not by the branches
of industry in which they were produced.
The term "postprimary schools" includes secon

dary, vocational, nautical and agricultural schools,
Jewish religious schools and rabbinic theological
seminars, Hebrew teaching and adult education,
training and advanced 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 63 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.
Expenditureatifxed prices. In Table XXII/4 esti

mates are given of national expenditure on educa
tion and its main components at fixed prices of
1970/71 ofr 1971/72  1975/76, and at prices of
1975/76 for 1976/77  1978/79. The calculations
were carried out separately for each sector and type
of expenditure. For the government, local authori
ties and private nonproift institutions, the quantity
changes in salaries were estimated accordingto the
changes in the number of work units.

Current expenditure on goods and services was
calculated, in most cases, by deflating the compo
nents according to the consumer price index.
Fixed capital formation at ifxed prices was calcu

lated using the building and equipment Pr'ce
indices.
New series. Complementary data were added to

the estimates for 1974/75 onwards to extend cover
age of national expenditure on education and meas
uring methods were improved.

In order to make a comparison with estimates (or
previous years possible, Table XXII/4presentsesti
mates at current and fixed prices for .974/75 wnich
wereprepared according to the previous methods.

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 private nonprofit institutions,
based on the financial 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 buM
jng companies, on the area of building begun
and completed.

5. Family expenditure surveys held by the Central
Bureauof Statistics.

EDUCATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

This chapter presents data on studies in institu
tions in the educational system (Tables
XXII/7XXII/35) and in "other institutions"
(Table XXII/9) in the Hebrew and the Arab educa
tion (including the Druze sector). In addition data
are presented on studies in the frameworkof adult
education (Table XXII/36, 37(.

THE EDUCATIONAL SYSTEM

The educational system includes the following
institutions, classified according to level and type:

Research and Development Ltd.) and the Feinberg Gollege.
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tion services. Depreciation on buildings and
equipment is not included, becauseof the diffi
culty in measurement.
iFxedcapital formation includes the expenditure

on constructionofbuildings and purchaseofequip
ment for education services.
National expenditure on educationisclassified by

sector and by type of service.
J . ClassiifcationofNational Expenditure onEduca
tion, by Sector
The national expenditure on education is classi

fied by the following sectors:
a. Government and national institutions (the

expenditure of the Jewish Agency and the World
Zionist Organization is included);

b. Local authoirties (municipalities, local and
regional councils);

c. Private nonprofit institutions;
d. Other  including business enterprises and

households.
Thereisa distinction between the operating sector

and the financing sector:
In the classiifcation by operating sector, the con

iribution of each sector is measured by its direct
expenditure on goods and services including factor
payments, irrespective of the financing sector. For
example: all the expenses of nonprofit institutions
(such as the Hebrew University) on the purchase of
goods and services are recorded as expenditure of
the institutions themselves and not as that of the
other bodies which financed them.
For kindergartens (compulsory ages) and prim

ary schools, the salaries paid to the teachers and
kindergarten teachers by the Ministryof Education
are included in government expenditure, whereas
maintenance of these institutions, for which the
local authorities are responsible, is included in the
expenditure of the latter.
Financing by sector is defined as its total outlay on

goods and services, subsidies, grants and other net
transfers to other sectors (excluding receiving and
granting of loans and their repayment).
In government financing, the subsidy component

in government loans given at low interest or not
linked was not included. The inclusionof this com
ponent would have enlarged the government's share
in financing education services.

Transfers between sectors are determined by
entires in the government accounts. The corres
ponding entry in the accounts 0/ 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 budge
tary items: nutrition, youth department, premili
tary training (Gadna), science, culture and art,
religious education, sports authority and physi
cal education, department of antiquities and
museums;

b. Expenditure of other ministries on the following
budgetary items: Jewish religious schools and
rabbinic theological seminars (Ministry of Reli
gious Affairs), the Institute for Training of
Social Workers,the Collegefor TrainingofEdu
cation and Attendance Workers; Vocational
TrainingDepartment,' )Ministryof Labour and
Welfare), nautical training (Ministryof Trans
port), Telecommunications School (Ministry of
Communication), and postsecondary schools
of governmental companies, such as the Tour
ism School;

c. Expenditureof unitsofthe Jewish Agency, clas
sified under education; Hebrew language
schools (Ulpanim), youth guidance seminars,
institutions for children and youth, youth cen
ters, 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 extraordinarybudgets, exclud
mg the following expenditure: medical supervi
sion and dental treatment in schools, summer
camps, child nutirtion and complementary
education.

b. Expenditure of the subdivision "Hebrew Ian
guage teaching" of the culture department.

Expenditure on education by private nonproift
institutions includes expenditure of those educa
tional institutions not owned by government,
national institutions and local authorities, but
which do not operate on a profit basis. The non
profit institutions include, interalia, universities
and Technion, the Haifa Reali school the Ayanot
agricultural school etc.
Expenditure on education by the "Other" sector

includes the purchaseof goodsand education servi
ces by households from commercial bodies, such as
the purchase of services from private teachers, com
mercial schools, pirvate kindergartens or purchase
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LAWYERS

The number of lawyers up to 1962 is based on the
list of persons authorized to practice law, as pub
lished in the Official Gazette each year; asof the end
of 1963 the ifguresof lawyers registered are based on
the reports received from the Chamber of Lawyers.

SOURCES

Data in TablesXXI/2 XXI/5 and XXI/8, 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 compi

lations made in the Central Bureauof Statistics, on
the base of material supplied by the Court Secreta
riats and the Police headquarters.
As of 1977, police mateiral was obtained in an

automatic data ifle. Residentsof Judaea and Sama
ira and the Gaza Strip who were tired in Israel were
deducted from that ifle.
Data from these sources for 1967 and since

include East Jerusalem.
Data on judges were supplied by the Administra

tion of Courts and data on judges in Rabbinical
Courts were obtained from the Ministry for Reli
gious Affairs.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

569 Criminal Statistics 1975
617 Judicial Statistics 1978

CHAPTER XXII. EDUCATION

EDUCATIONAL LEVEL

The sources of the data inTablesXXII/13 are:
stage B of the Censusesof Population and Housing
and labour force surveys. Explanationsofthe differ
ences between these sources and the limitationof the
comparisonoftheir findingsare presentedin Labour
Force  Part /, Census of Population and Housing
1961 Publications Series, N0.9,andintheintroduc
tion to Chapter XII  Labour and Wages, above.

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION

DEFINITIONS AND METHODS OF
COMPUTATION

Nationalexpenditure on education includescurrent
expenditure and ifxed capital formation.

Current expenditure compirses the value of all
education services consumed currently by the popu
lation, in the period under study, excluding educa
tion 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
authorities and nonprofit institutions at
reduced prices or free of charge. Having no
market prices, the valueof these services is mea
sured by production expenses.
Expenditure included is: labour expenses (wages
and salaries, otherlabour expenses and taxes on
wages) and net current purchasesof goods and
services ( i.e. after deduction of sales). Expendi
ture on interest and linkage differentials is not
included. Consequently, financing by loans as
opposed to ifnancing by taxes and grants does
not affect the estimateof the valueof the educa
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CHAPTER XXI. JUDICIARY

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

JUDICIAL STATISTICS

Court matters. DatainTablesXXI/2XXI/5do
not include activities in military tribunals.
Since 1968, motions and other petitions in crimi

nal matters deliberated in the High Court are
reported separately. Till that year, they were
included among civil matters.
The decrease in the numberof civil matters since

1969 was caused by the submission of matters con
nected with bills and cheques directly to the execu
tion ofifce and not to courts.
The Penal Law of June 1977 lays down a stand

ardized form of several laws in the fieldofcriminal
law, among them the Criminal Code Ordinance of
1936. In August 1977 the Courts Lawwas amended
(Amendment No. 7) so as to widen the authority of
the civil courts tohear civil claims on sums up to IL
150,000.

In October 1977, the authority ofcivil courts was
widened to hear cases of housebreaking (items 406
to 410 in the Penal Law, 1977) in circumstances
which do not entail double penalty, up to a maxi
mum sentence of three years.

Detailed data on Judicial Statistics and explana
tions on sources and methodsofprocessing the data
are published annually in the Bureau's Special Pub
lications Series.

CRIMINAL STATISTICS

Data in TableXX1/6 reflect first instance crimi
nal matters decided, excluding minor trafifcoffen
ces, municipal court matters and military court
matters.

A person who was accused or convicted more
than once during the year is included in these statis
tics accordingly.

Statisticsonconvictionsconsidereach delinquent
only once during the year, even if he was convicted
several times.

The data include offenders convicted in courts of
ifrst instance, including military courts according to
Defence (Emergency) Regulations, 1945 (excl.
courts dealing withmilitary 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
offence registered with the Police.

A recidivist is a delinquent convicted for two
offences or more up to the endof the surveyed year.

Ratesof delinquents were computed per 1,000 of
the erspective population accordingtosex,age, con
tinent 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.

Typeofoffence: In 1979, the classiifcation ofcrim
inal offences in use at the Central Bureauof Statis
tics since 1964 was updated. This is a uniform
classification. used by the Israel Police, the Central
Bureau of Statistics and other bodies. Updating the
classiifcation necessitated several changes, mainlyin
offences against the public order, sexual offences
and offences against morality. For furtherexplana
tions and a conversion key see 'Monthly Bulletin of
Statistics' No. 3, 1980.

The data on prisoners (Tables XXI/10 and 11)

include also those who were imprisoned because of
nonpayment of debts.
Detailed data on criminal statistics appear in the

Special Series (see list at the end of the Chapter).

PROBATION SERVICES

Data on investigation include also youths who
need "care 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 files under
treatment  see Abstract 24, p. 668.

MISCELLANEOUS

JUDGES

Dataonjudges also include the registrars whoare
judgesand judges in municipal courts, traffic judges
and since1969 judges in Labour Courts.
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Income is classified in the ordinary budget by
source and use and in the extraordinary budget by
source.

INCOME

Income (See details in Table 18) in the ordinary
budget
a. by source: selfincome is the income which the

local authorities collect directly from the residents
and institutions, and includes general arnona, busi
ness tax, levies and service fees, impositions, quotas
to local committees in the regional councils and
participation of propiretors and institutions.
Government participation includes general non

earmarked grants,and participation in maintenance
of services  mostly governmental  such as edu
cation, culture, welfare and religion. In 1975/76,
this item includes also compensation for notincreas
ing general arnona tax, which was granted to the
local authorities by the government.
Loansfor balancing the budget  for diminishing

the cumulative deficit and consolidation.
b. By use. Income was classified into income from

taxes and income from supply of local and state
services (for details, see Table XX/18).
Income to extraordinary budget (by source)

includes: loans from banks and financial institu
tions, contractors' credit, government and owners'
participation and income from sale of property.
In both budgets, it includes government liabili

ties, even if not actually received, and income from
previous years entered in the current budget.

EXPENDITURE

Expenditure from the ordinary and extraordinary
budgets is classified according to destination and
type (for detailssee 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 deficit
relates only to the ordinary budget.
Expenditure excludes expenditure on education

of the local authorities related to salaries of teachers
in elementary schools and kindergarten teachers in
state kindergartens. The salaries of teachers in post
primary schoolsand 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 financial
transactions of local committees in localities asso
ciated in the district councils. Expenses for religious
matters listed in the accounts of a number of local
authorities are only a contribution to the religious
council.
Data exclude income and expenditure oftwohos

pita Is in Tel AvivYafo and in Haifa, though these
income and expenditure are included in the financial
reports 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 ordi
nary budget and expenditure excludes transfers to
the ordinary budget in order to balance it.

Budgetary surplus/deficit 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 financial 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 of loans
for development,for balancing the ordinary budget,
for diminishing thecumulative deficit and for repay
ment of loans.
Source: Financial erportsof the local authorities.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

151 Receipts and ExpenditureofLocal Authorities
1959/601961/62

553 Results of the Elections to the Ninth Knesset
1977

619 Local Authorities 1977/78  Financial Data
636 Local Authorities 1978/79  Physical Data.

TECHNICAL SERIES
2* Revenue and Expenditure of the Government

1955/561956/57

* Hebrew only.
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chases on credit from suppliers (registered as
expenditure). In business enterprises (in some cases
also in Government ofifces), depreciation and col
lection for pension funds and severance paya re also
registered.
Not all taxes are directly included in the Budget.

The War Risk Insurance and National Insurance
tax, which from the economic aspectare 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 classification of income and expenditure in

these tables is basically an administrative one. An
economic classification of the government's income
and expenditure appears in Chapter VI National
Income and Expenditure.
Yearsare budget years beginning on April 1st and

ending on March 31st.
Source: Reports of the Accountant General.

REVENUE FROM INCOME TAX

Data on revenue from income tax and compulsory
loansin Table XX/13 whose sources are the reports
of the Income Tax and Property Tax Authority are
not identical to the receipts of income tax in Table
XX/1 1, whose source is the report of the Accoun
tant General. The Accountant General does not
include obligations of tax payment and loans but
actual collection only. Employees, selfempioyed
persons and companies were defined according to
the classification of the Income Tax Authority:
managers of companies and members of coopera
tives were included among the selfemployed. In
1961/62 and in 1966/67 tax data on the self
employed include also income tax on interestand 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

Commission.

GOVERNMENT EMPLOYEES AND
THE ISRAEL POLICE

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 President's office, the Knesset Secretariat, the

State Comptroller's office, the Attorney General,
judges andjudges in rabbinical courts, teaching staff
of the educational system, the staffsof the Employ
ment Service and the National Insurance Institute,
postal agents, local staff in embassies abroad, soldi
ers and civilians employed in the army and the staff
of the security system.
In June 1977 the following changes were made in

the names and composition ofa numberofgovern
ment offices:
a. The Ministry of Commerce and Industry was

combined with the Ministry of Touirsm 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 office, called the
"Ministry of Labour and Social Welfare."

d. A number of units which previously formed
part of the Ministry of Labour were trans
ferred to the Ministry ofHousing: the Depart
ment of Public Works, the Survey Department
and the Rural and New Settlements Building
Administration. The combined office was
called the "Ministry of Construction and
Housing."

e. A new Ministry was established, the "Ministry
of Energy and Infrastructure."

Data for*1970 and onwards relate to the number
of staff on March 31ofeach yearand not to employ
ment posts.

LOCAL AUTHORITIES' FINANCE

The local authorities divide their accounts
between ordinary and extraordinary budgets. The
principle is ofmaking a distinction between current
transactions and investments. The decision in which
budget to register a certain transaction depends on
the source 0( its financing; if it is financed from
current income, the transaction will be entered in the

ordinary budget; if itis financed bya loanor revenue
earmarked fora development project, itisentered in
the extraordinary budget.
In recentyears, 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/18), and onlydevelopment loans were left in the
extraordinary budget.
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CHAPTER XX. GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

THE KNESSET AND ELECTIONS

In the table on election results to the seventh,
eight and ninth Knessets (XX/1), the lists are
ordered in a way whichshould make the comparison
between the various election campaigns easy, taking
into consideration the changes which took place
within the participating lists. Only valid votes for the
major lists are presented and minor listsare given in
two groups: other minorities (except those presented
separately) and other lists.
Detailed results of the elections to the Knesset and

to the local authoirtiesappeared in the Special Pub
lications Series.
Data on the Knesset (TablesXX/4XX/5) are

supplied by the Knesset Secretariat.

GOVERNMENT

THE TREASURY'S ASSETS AND
LIABILITIES

The Treasury's balance sheet consists mainly of
monetary credits and liabilities of the Treasury, and
does not include State investments in physical assets
(movable and immovable property). Therefore, all
the sums invested in roads, buildings, equipment
and other Government property are not included.
Investments in property of the Government's busi
ness enterprises, such as posts, railways and ports,
are also not included.
Assets and liabilities of the Treasury created as a

consequence of Governmentactivity since the estab
lishment of the State are:
a. Assets and liabilities formed as a result of cur

rent transactions of the Treasury, which are not
included in the State Budget (current assets and
liabilities). These are Government deposits inbanks
or deposits of other bodies in the State Treasury,
advance payments on budgetsof future years, work
ing capital supplied to Government Offices, debtors
and creditors, etc. Details of current assets and lia
bilities are given in Table XX/7.

b. Assets and liabilities due to the executionof the
budget. Liabilities derive from loans received by the
state and transferred to the state income and assets
derive from loansgranted, investments in shares and
deposits (formation of budgetary funds for repay
ment 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

balanceof theloans directly grantedbytheGovern
ment, at their nominal value. Loans granted by the
Government through financial institutions are not
included.
Investments in shares. Investments are registered

at their nominal value, i.e. the sum actually paid by
the Government for shares purchased. No reevalua
tion was made for the depreciation of shares whose
value is given in foreigncurrency, and for thechange
in rates 0/ those shares which are registered at the
Stock Exchange.

Government debt. Table XX/9 includes only
budgetary debts; debts linked to foreign currency
are presented according to theexchange rate on each
date shown in the table. Debts linked to the Consu
mer Price Index include the increase in the debt due
to the riseinthe index.Some internal loans (e.g. land
or treasury) included in the table, are notdebtsin the
ordinary sense.
Source: The Accountant General.

GOVERNMENT INCOME AND
EXPENDITURE

Data refer to budgetary revenue and expenditure,
being the greater partof the turnoverof the Govern
ment finances. In addition, there are two other types
of payment and revenue which are not included in
Tables XX/1 1 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 monetaryexchange
(of one financial property for another) and partly
actual expenditure and revenue which, for various
reasons, were not included in the Budget (including
the financing of the. Budgetary deficit).
The registration of Government expenditure and

income is done on an adjusted cash basis. Only cash
receipts are usuallyconsidereed as income, and only
cash payments as expenditure. There are, however,
exceptions to this rule, such as the depositofasses
sees' debts in banks (registered as income) and pur
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guished without the firemen's assistance or before
their arrival were not included.
Placeof outbreak: a property unit designated for

one main use which was the focus of the fire; other
units to which the fire 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 fire brigades are not able to assess the
damage (only the assessors) and do not report on it
(neither fully nor partly). Consequently, damage
data should approached with caution; it may be
assumed that the estimates on damage are biased
downward.
Other place in the building: garages, convention

halls, hotels, hopitals, cellars, shelters, buildings
under construction, abandoned and disused
buildings.
Other open places: Courtyards, miscellaneous

installations in open places.
Source: reports of firenghting authorities.

PROVIDENT FUNDS

DEFINITIONS

Data in TablesX1X/14 XIX/16 are obtained
from an annual survey compiled by the Central
Bureau ofStatistics on social insurance funds. More
detailed explanations on the Social Insurance Funds
Survey for 1978 appear in the Supplement to the
Monthly Bulletin0/Statistics, No. 7, 1979. In 1979
the Bank of Israel held a similar survey.

Funds
Pension fund: fund for periodic payments to an

employee after final or partial retirement from
work, caused by age or illness, or to his survivors
ifter his death.

Providentfund: a fund to be paid to the member or
his survivors after death. from money accumulated
to his credit. This group includes study funds.
Severance pay. A fund in which the employer

accumulates money fora nonrecurrent payment to
the employee or to his survivors as a grant, after
retirement or death.
Socialfund: a mutual fund forfinancing members'

damagescausedbyillness, disability, etc.This group
includes mutual insurance funds, whenever they are
part of social insurance funds, and vacation funds
which are not mutual.
Revaluation differences: the revaluated value with

deduction of the investment value and the accumu
lated interest. As of 1975 revaluation differences
have been included in the funds' accounts.
Recognized investments: types of investments rec

ognized by the income tax authorities for reduction
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 trans
ferred by the employer during 45 days.
Current provisions: 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 rights.
Provident payments: payments to retired

members, or whenever the conditions for obtaining
the beneift according to the regulations of the fund
are fullfilled.

SOURCES

The data were taken, up to 1971, from the yearly
financial reportsof the social insurance funds.auth
orized by the Income Tax Commissioner. As of
1972, data are based on questionnaires which are
sent to the provident funds.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

436 Social Insuarnce Funds in Israel 1971; 1972
621 Fires and Fire Extinguishing Services 1978
636 Insurance iff Israel 1978
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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 profit does not include
net capital gain from saleofassets and from varying
exchange rates. As of 1975, it includes profits from
varying exchange rates excluding the changes result
ing from the new economic policy starting on 28 X
1977. Operational profitis given before deduction of
taxes on profit.

SUMMARY OF INVESTMENT AND
MORTGAGE BANKS

The banks on which data are listed in Tables
XIX/4 and XIX/5, differ from commercial banks
mainly because they do not create money. They
mobilize their means by distributing securities and
depositing the main shareof the securities' counter
part with the treasury, and by receiving deposits
earmarked for loansaccording to the directiveof the
depositor.
Assets and liabilities are listed at their balance

sheet value and only those linked to the US Dollar
are reassessed. In the assessingofbuildings and real
estate, there is also 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 52a COMPANIES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The tables show the main transactionscarried 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.
Accounts of business also list businesses of Israeli
companies abroad. The balance sheets of Israeli
companies also include assets and liabilitiesabroad.
Balance sheets of foreign companies whose main

activities were carried out abroad are not relevant to

Israeli insurance and therefore only a list of their
assets and liabilities in Israel is given.
Only partial data are available regarding Lloyd's

transactions and consequently these can not be
added to the other data in theaccountsof business.
Life insurance includes insurance in caseofdeath,

pension insurance, severance pay, insurance against
invalidity, and any combinationof the types menti
oned above.
General insurance: all branches of insurance

except life insurance.
In 1976, vehicle insurance includes compulsory

insurance, according to the lawof September 1976,
as a common insurance with "Avner".
Since 1977, the account of businessof the 'Gen

eral Insurance' branch (Table XIX/8) includes,
among the assets, an item for 'investment profit' and
imputed interest, which was previouslynot included
in this account. The data on 'Summaryofaccounts
of profit and loss )Table XIX/19) for 19751976
were also altered accordingly and transferred to a
base comparable with 1977.
Reinsurance: any transfer of part of the risk from

one insurer to another, other than insurancecarried
out jointly by a number of insurers.
Insurancefund: a fund representing the contingent

liabilities of the insurer according to the risks he has
undertaken.
Pending and approved claims: claims not yet

agreed and approved, and approved claims not yet
paid.
Annual claims: claims paid out to insured persons,

expenses 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 ofinsurance companies
active in Israel and on reportsof the Lloyd's (Lon
don) brokers in Israel. Data for 1979 are estimates
based on provisional reports of those insurance
companies which had completed the outlineof their
financial reports.

FIRES

DEFINITIONS AND SOURCES

Fires. Fires brought to the notice of firemen and
extinguished by them. Fires which were extin

2a Financial dataof theNational Insurance Institute are presented, togetherwith the physical data, in Chapter XXIV Welfare.
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where these types are detailed include part of the
drivers more than one time,in accordance with the
types of vehicles they may drive.
Type of vehicle. These deifnitions are given in

Special Publication No. 633 (see list at theendof the
chapter).

SURVEY ON TRAVELLING HABITS
Data on travelling habits and ownershipofvehi

cles appeared in Abstract 261975,pp. 5 18522 and
in special publications 507, 509 and 518.

SURVEY ON COMMUTING HABITS
TO WORK

Data on commuting habits to work appeared in
Abstract 29, 1978, pp. 570571.

TRUCKS SURVEY

Data on trucks appeared in Abs tract 30 1979,
pp. 521525, and in Special Publication No. 601.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

98* Survey of Freights Transported by Roads 1958
147* Fuel Consumption of Motor Vehicles and the Road Traffic 1961
141 Israel Postal Services 1961/62
411,430 Surveyof Trucks 1970/71 PartsI II
424 Trafifc on Nonurban Roads 19631972
432 Transport in Israel  Input and Output, Operational Data 1972
507, 509, 518 Survey of Travelling Habits 1972 PartsI III
601 Surveyof Trucks 1977
622 Road Accidents with Casualties 1978, Part I
627 Road Accidents with Casualties 1978, Part II
633 Motor Vehicles 31 XI 1978

CHAPTER XIX. BANKING AND INSURANCE

All the ifnancial data in the tables in this chapter
are given at current prices. If the 'real' changes over
the period are required, changes in prices should be
deducted from the changes reflected in the financial
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 asummaryof financial assetsand
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, asinthepast. Also,in 1977changes were made
in the classification of items.
For detailed explanation of the various balance

sheet items, see explanation to the financial reports
of the Bank of Israel for December 31, 1979.
TableXIX/2 is a summary of the balances of

banking institutions in Israel (balances of mortgage
and investment banks and of the Post Office Bank
are not included) and foreign banks operating in
Israel. Inthis summary the mutual balancesbetween
banking institutions were not deducted.
The "public" covers pirvate persons, societies,

institutions, local authorities etc., but not the
government or the banking system.
The items "banking and financial institutions"

include institutions which donot appear inthesum
mary. such as mortgage banks.

Hebrew only
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SOURCES

Data on loading, unloading and movements of
ships in ports are based on daily reports (on a coun
trywide basis) by the Ports Authorities.
The figures for travellers by sea and air in this

chapter differ from the figures given in Chapter IV
 Migration. For travellers by sea, the differences
are due to the fact that in this Chapterdata are based
on the reportsof the Ports' Authority, which do not
include ships' crews, whereas the data in Chapter IV
are based on Border Police reports and include all
ports and ships1 crews on their first voyage and last
return. Regarding air travellers, the differences are
due to the fact that the data in this chapter derive
from the Airports' Authority and do not include
entrancesof crews, but include all travellers in tran
sit, whereas the reports of the Border Police, on
which data in Chapter IV are based, include crews
on their ifrst voyage and lastarrival and onlypartof
travellers in transit.

ROADS

The sources of the data are the reports of the
Public Works Departmentof the Ministry of Con
struction and Housing and the local authorities.
Table XVIII/20 is based on special surveys car

ried out hy the Public Works Department incooper
ation with the Bureau every two years. The last
survey was carried out in 1977.

MOTOR VEHICLES

The sourceofthe data is the vehicle card ifleof the
Licensing Department. Data do not include trac
tors, semitrailer combinations, army and police
vehicles, foreigners' vehicles with temporary li

censes, vehicles of tourists who stay less than three
months in the country, diplomats' vehicles, U.N.
vehicles, etc. Data until 1965 refer to March31st of
each year, andas from 1965 to December3Jst. Data
since 1960 do not include vehicles whose licenses
expired more than one year earlier.
More detailed definitions are given in Special

Publication No. 633.

TRAFFIC ON INTERURBAN
' ROADS

Daily traffic volume on road is defined as the
numberof vehicles passing over a givenroadduirng
24 hours.

Road section is defined as a section of road
bounded bytwojunctions, where the traffic volume
onthenext section,afterthe junction,differsby 20%
from the traffic volume on the ifrst section.

The source of the data isthe trafficcounts carried
out by the Central Bureau of Statistics using
mechanical meters installed on interurban roads,
which measure traffic passing over that section.
Motorcycles and motor scooters are excluded. The
counts are made once every four months fora week.
Interurban kilometrage is calculatedby multiply

ing the traffic volume on a given section by the
length of the section.
National kilometrage. Since 1969, data have been

obtained from a current survey conducted by the
Central Bureau of Statistics at Licensing Stations.
Details on the methodof computation appeared in
Abstract 261975, p. (94) and in the Quarterly
Transport Statistics. No. 34, 1979.

ROAD ACCIDENTS

A road accident is defined as an accident which
occured asa resultof the vehicle being in a state ofa
motion on the road, and in which people were
injured.
The data include accidents with injured persons

registered by the Israel Police Force, in which at
least one civilian (including police) vehicle was
involved. or a civilian pedestrian or passenger. For
further details, see Special Publication No. 622.

DRIVERS

SOURCES AND DEFINITIONS

The data on thenumberofdrivers are obtainedby
the processing of the drivers' card ifle of the Licens
ing Authority in the Ministry of Transport.
The population includes all drivers with a civilian

driving license issued in Israel, valid on 31 XIIof the
surveyed year. The population does not include
holders of military licenses only or international
licenses only, or drivers who had only temporary
licenses at the end of the surveyed year.
Driver: Anyone who had an Israeli driving license

valid at the end of the surveyed year.
Type of license determines the type of vehicle

which the holderof the license is permitted to drive.
Since there are types of licenses which permit the
driving of more than one type of vehicle, the tables
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Engineering Department of the Communication
Services and of the Broadcasting Authority. The
Post Office Bank, the Broadcasting Authority and
kiosks for the sale of stamps are excluded.

ECONOMIC DATA

Revenue

Revenue at current prices is defined as the total
receipts of the establishment in cash 01 in obliga
tions to pay, for services performed during the
report period without taking into consideration the
date of payment. Revenue is at current market pri
ces. i.e. including taxes (from 1. VII, 1976, also
including V.A.T.) and excluding subsidies. Revenue
also includes receipts from transactionsbetween dif
ferent businesses belonging to the same minor
branch.
The weight of branches covered in this chapter

forms about 8O9i of the revenueof the entire trans
port, storage and communication branch.
Revenueatifxedprices is deifned as the total value

of output of the branch in real terms (at prices of a
base year). Until 1968 revenue was calculated at
1963 prices. Between 1969and 1978itwascalculated
at 1968 prices and since 1979, revenue has been
calculated at 1978 prices.

Indices

Until 1978, the base of the indices was average
1968 100.0. Since 1979, the baseof the indices has
been average 1978  100.0

Employment, wages and labour expenses

Numberofemployees includes all workers appear
ing on the company payroll, including cooperative
members. Workers in branches abroad are not
included.
Number of employees' posts. The number of

employees reported each month on Form 102 of the
National Insurance Institute.
Wages. Since 1975, wages include all gross sums

liable for income tax paid to the employees, accord
ing to the company payrolls, including back payand
imputation of fringe beneifts and payments for car
maintenance, telephone and food and lodging
allowance.
This chapter contains two series on wages and

employment. The ifrst, shown in Table XVIII/2, is
based on monthly processing of a sample from the

employers' cardifle in the National Institute. Since
1978. a new series has been processed based on the
employers' reports to the National Insurance Insti
tute  reports made on Form 102 about workers
and wages, including workers from Judaea, Samaria
and the Gaza Strip. Up till 1978. there wasasmaller
sample whose processing was based on direct
reporting by the enterprises sampled. For further
details, see Quarterly Transport Stalistics, starting
with no. 2, 1980.
The second series, which appears in the other

tables of the chapter, is based on direct reporting of
the main establishments in each oneof the following
branches: bus services, railway services, sea trans
port, port services, airports, posts and com
munication.
Labour expenses include, as well as wages, the

employer's payments to pension and benefit funds,
to the National Insurance Institute, to the Equalisa
tion Fund, employers'tax. and, ^0171 1976 onwards,
also tax on wages in enterprises recognised as non
profit enterprises.

PHYSICAL DATA

COMMERCIAL SPEED OF 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 size of 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, afternoon, night). Pres
ented are annual data based on quarterly figures
weighted for size of line.
Asof July 1977 a sampleis drawn every halfyear

and the data presented are annual and are based on
the said sample.

SEA TRANSPORT AND AVIATION

DEFINITIONS

Gross registered tonnage: tonnageof boat in units
of 1 registered ton = 100 cubic feet.
Deadweight: weight in tons which a vessel can

carry in salt water when loaded, overand above the
standard equipment, to lower it to the water line
mark.
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SURVEY OF HOTEL EXPENSES ADVERTISEMENTS IN THE PRESS

Tables onthe Survey held in 1977/78 appearedin
Abstract 30, 1979, pp. 498503.

Data on advertisements in the press were pub
lished in Abstract 261975, Chapter XVII
Commerce and Services  page 481.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

298 Census of Eating and Drinking Facilities
1967/68

590 Trade Survey 1976/77
628 Tourism 1978

CHAPTER XVIII. TRANSPORT AND COMMUNICATION

THE POPULATION INVESTIGATED

The definitionofenterprises includedinthe trans
port, storage and communication branch is based
on the Standard Industrial Classificationof all Eco
nomic Activities (1970).
The minor branches included in thisbranch are as

follows:
Passenger road transport includes bus services,

excursion and touring services, taxi services, the
underground railway, car hire and services provided
at stations, such as left luggage and parcel delivery.
It does not include passenger transport in trucks.

Bus services include enterprises for passenger
and freight transport by bus (since 1968, also
including bus garages), as well as the under
ground railway (Carmelit). Enterprises whose
main activity is the provision of excursion and
touring services are excluded.
Truck services include enterprises dealing with

freight or passenger transport by truck.
Railand land transport n.e.s. includes railway ser

vices, pipeline transport (other than for households
and freight transport n.e.s.)

Railway services include Israel Railways servi
ces, railway stations and enterprises engaged in
current maintenance 0( the truck network. Since
1968 workshops are also included.

Sea transportandport services include sea trans
port, port services, shipping agents and agents of
shipping companies.

Sea transport includes Israeli companies for
freight and passenger transport by sea and on
international lines. It does not include ifshing
boats and yachts.
Port services include basic port services,

freight and passenger services.
Air transport includes air lines, airports and

agents ofaviationcompanies. It does not include the
meteorological services, aerial spraying, advertising
services by meansof airplanes, aerial mapping and
the Civil Aviation Directorate.

Airlines include Israeli enterprises for pas
senger andfreight transportationbyairon inter
nal or international lines.
Airports include port services for airplanes,

freight and passengers.

Storage and other

Storage includes general warehouses, refrigera
tion warehouses, bonded warehouses, parking lots
and terminals (including central bus stations and
excluding railway stations). It does not include
warehouses belonging to commercial enterprises.

OfAe/■ includes customsbrokersandtravelagents,
other than exclusive agents of shipping and aircom
panies. Shipping agents, airline agents, storage ser
vices and porters in the harbour are excluded.
Posts and communication includes posts, the tele

graph, telephone and telex services, and all depart
ments of the Ministry of Communication, the
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SOURCES

The data on salesaccording to commodity group
are obtained from questionnaires sent each month
to the firms included in the survey population.

HOTELS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes all establishments in the
hotel branch (hotels, convalescence homes, holiday
villages, etc.) except youth hostels, Christian hospi
cec, camping sites, hotels in Ophira and hotels
turned into absorption centres.
Detailed data and explanations may be found in

special publications on tourism (seelists below) and
in the TourismandHotel Service Statistics Quarterly.
Tourist hotels. Hotels approvedby the Ministry of

Industry, Trade and Tourism, are classified as of
January 1970, in five grades  from 5 star (the
highest) to 1 star. There are also ungraded tourist
hotels, and holiday villages which are classified
separately.
Rooms relate to rooms containing at least one bed

intended for guests, including rooms hired in private
homes for lodging guests. The data relate to 31 XII
(even if the hotel is seasonally closed) and do not
include staff rooms, office rooms, dining rooms,
halls, storerooms, etc.
Beds are both permanent beds in the hotels and

beds rented by the hotels in private homes (at least
fora 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 ofdays each hotel
was open in the surveyed year.
Bednights. One night's stay of one guest in an

hotel ina twobedor doublebed room or ina suite is
considered one night (including nights spent by
guests who have been lodged by the hotel in hired
rooms in private homes).
Percentageof bed occupancy is the total actual

nights spend in hotels in the year under considers
tion divided by the total possible number of guests
lodged overnight in these hotels.
Percentageof room occupancy: the total number

of occupied rooms in hotels which are open in the
surveyedperiod, dividedbyall roomsatthedisposal
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 monthis counted twice
in the number of monthly guests. Likewise, this
includes guests lodged by the hotels inrooms rented
in private homes.
Employed persons: employees. ownersand family

members who worked in the hotel without pay; in
hotels in qibbuzim, the number of posts manned by
qibbuz members and unpaid volunteers is also
included.
Employees: workers employed in hotels at least

one day of the surveyed month who received wages,
including family members and shareholders gain
fully employed in the hotel.
Wages: sums appearing on payrolls for the sur

veyed month, including basic salary, allowances
(costofliving, seniority, family), premiums, service
charge (whether paid by the establishment ordepos
ited in a common accountof 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 were:
the actual value of meals withouttax, child allowan
ces, severance payments and pension.
Revenue: gross revenue in hotelsand rented rooms

at private homes, and from other services, e.g. from
a day spent (not overnight stay), from deposits of
cancelled reservations, meals, drinks, bars, night
clubs, conventions, swimming pools, etc. It also
includes service charge (alsoifgivenfor 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 onguestsand nights spentare
obtained through the Hotels Association of Israel
from each hotel. Data on employment, wages and
revenue are obtained monthlyat the Bureaudirectly
from a representative sample of about 180 hotels.
All hotels ofgradesSand 4 stars are included in the
sample.
Otherhotels. Data are obtainedmonthly, directly

from a representative sampleofabout 50 hotels. In'
case when some hotels fail to report in time, imputa
tions are made on the basis of reports of other
hotels.
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CHAPTER XVII. COMMERCE AND HOTELS

VALUE OF SALES IN WHOLESALE
TRADE 6' ACCORDING TO
COMMODITY GROUPS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Survey Population includes businesses
engagedin wholesaletrade(including importersand
exporters) with employees. It includes business and
commercial agencies whose main occupation is the
purchase of commodities, usually in large quanti
ties, directly from the manufacturers or from other
wholesalers, and marketing them in smaller quanti
ties to retailers, to manufacturers, to institutions or
to other wholesalers, but not to individual consu
mers for their personal or domestic use. Wholesale
trade also includes regrbnal and organisational pur
chasing bodies and agricultural produce marketing
boards.

Valueof sales includes the valueof all commodi
ties sold by the establishment (commodities owned
by the establishmentor commodities ownedby oth
ers sold on commission) in the reported period,
whether for cash or on credit, after deduction of
discounts and returns. The valueis givenatthe price
paid by the purchaser (including indirect taxes, pur
chase tax, V.A.T. etc., but excluding subsidies).
Receipts for commodities sold before the month
reported on, or down payments on account of com
modities sold after the report period were not
included.
The data are calculated by commodity groups,

and not by branches of retail trade.
Indexofsales valuesatfixedprices In the absence

ofan indexof wholesale prices, the series wascalcu
lated at fixed prices by deduction in a pirce index
drawn from various prices indices available at the
Bureau, which represent the changes in the whole
sale prices of the various series.

The sample was drawn as a subsample of the
Trade Survey 1976/77 " and includes about 250
businesses. The sample was updated by the addi
tion of a sample of new businesses, set up after the
sample for the Trade Survey had been drawn.

SOURCES

The data on sales, according to commodity
groups, are received from monthly questionnaires
sent to establishments in the survey population.

SURVEY OF WHOLESALE AND
RETAIL TRADE

Data on the Survey of Wholesale and Retail
Trade 1976/77 appeared in Abstract 30  1979, pp.
486490.

LARGE SCALE RETAIL TRADE61

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes three groups of shops:
(a) chain stores belonging to commercial and

industrial firms which own three or more separate
shops, at different sites and which generally sell a
uniform type ofcommodity (for example: food.clo
thing, footwear, petrol, gas, etc.);

(b) cooperative stores organized in the Coopera
tive Consumers' Union (stores in towns and devel
opment 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 depart
ments (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 storesand sell
various types of goods but are not organized by
departments and do not keep separate accounts for
each department.

Value of sales: see above "Value of Sales in
Wholesale Trade".
Valueof sales indexat constant prices. Explana

tions on the method of compiling the index were
published in the Monthly BulletinofStatistics Sup
plement no. 4, 1968.

61 For detailed definitions and methodsof computing the index, seeSupplement totheMonthly BulletinofStatistics, No. 1,1979.

62 For detailed definitions and explanations, see Trade Survey 1976/77, Special Production Series No. 590.
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Completionofwork: for works outside thecompe
tence of the Ministry of Construction and Housing
 the date of acceptance of the works from the
contractor of the final survey (in case of own
execution).
For works executed bythe Ministryof Construe

tionand Housingthe date is thatof finaj accounting
with the contractor. Data on completed work
include also data on partial completion.
New road: construction of a road, on which no

stage of construction had been carried out and
where there was no trafifc until work was begun.

Widening of road: any addition to the existing
width of a road.
Repair of road: demolition of old road or parts

thereof and reconstruction thereof.

Typeof road
Main road serves for national or 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 traffic in localities

(towns, villages. etc.).

Structureof roads
With asphalt: the upper coating of the road is

madeof asphalt.

The widthofthe roadfin meters) includes thewidth
of road, and that part of the road used for motor
vehicle trafifc, including parking places and exclud
ing the shoulder.

SOURCES

The local authorities reporting on buildingbegun
and completed also report on public works; the
Public Works Departmentandthe MinistryofCon
struction and Housing; other Government Minis
tries; the Jewish Agency and the Jewish National
Fund; three building companies; Meqorot Com
pany (water prospecting); water works.

The data on pavingofroads, drainageand water
pipe laying are compiled from reports from the
above mentioned sources, after sifting duplications.

The data include works carried out within the
jurisdiction 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. Works inthe Golan
Heights, Judaea and Samaria, the Gaza Strip and
North Sinai are not included. As of 1967, data also
include public works in East Jerusalem.

SPECIAL SERIES

13

SELECTED PUBLICATIONS

620 Construction in Israel 19761978

Indexes of Employment in the BuildingIndus
try 1952

222* Survey of Primary School Buildings 1964/65
312* Survey of PostPrimary School Buildings

1967/68
356* Survey of Housing in Qibbuzim 1969
485* Survey of Owners and Tenants in Protected

Premises 1973

TECHNICAL SERIES

17* Price Indexof Inputs in Residential Building
 Report of the Public Advisory Committee
(1964)

24* Price Index of Input in Road Construction
(1966(

Hebrew only.
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nal walls, balconies, builtup area under the pillars
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 1978 see in Sup
plement to the Monthly BulletinofStatistics, No. 8.
1980.

SOURCES

The results were obtained by surveying a repre
sentative sample of new residential buildings in pri
vate construction in urban localities.The data were
obtained directly from the builders by means of a
special questionnaire which was mailed to them or
filled in by enumerators.

EMPLOYMENT, WAGES AND
LABOUR EXPENSES IN

CONSTRUCTION

ThemontMyseires Employees, WagesandLabour
Expenses in Construction has been published since
1968. The sample of this series was improved at the
beginning of 1973 by improving the classification
and by the additionofnewestablishments. In Janu
ary, 1971, this series was revised asa continuation of
the previous series (from 1968). The sampleof 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 mea
surement 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 numberof 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. Asof July 1975, data on wages are pres
ented 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 newdeifnition, wages include all

gross payments (before deductions) on which
income tax is due which were paidto employees in
the report month (incl. backpay and advance pay
ments). Wages include: basic wage, cost of living
allowance, professional, seniority and family allo
wances, 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. ),convales
cence allowance professional literature, mainte
nance of vehicles (incl. allocation for the
establishment's vehicle), telephone, lodging aird
food expenses (on which only income tax is paya
ble), bus fare, payments in kind (presents, housing,
etc.), participation in employees' children's tuition
fees, etc.
Wages do not include: board and lodging, fares

on public transportation (not taxable), employees'
children allowance, severance pay and pension.
Labour expenses include the gross wages and the

employers' share in payments to National Insu
ranee, Building Workers' Fund, "Mivtahim" insu
ranee 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 board

ing expenses, bus fare andotherexpensesconnected
with employing workers, such as: government deb
entures acquired by the owner at his expense in
connection with employment, overalls, upkeep of
kitchens and cafeterias, clubs, libraries, sport facili
ties,recruitingand trainingofworkers,housing, etc.
Following the changes in the deifnitionofwages,

absolute numbers on wages and labour expenses
since July 1975 are not comparable with data for
preceding periods. In order to make data compara
ble, indices were chained.
More details on the series on wages and labour

expenses after July 1975 and on the chaining to the
previous series are available in Monthly Bulletin of
StatisticsSupplement, No. 6, 1976.

PUBLIC WORKS
DEIFNITIONS

Beginning of work: commencement of levelling,
digging or quarrying for the purpose of building
roads or laying water or sewage pipes.
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nesses and offices; building for industry and crafts;
water andelectircityenterprises, transport and com
munication, public and agricultural buildings
(excluding capital formationinfruit plantations and
forestry).
The gross domesticcapitalformation in residential

buildings represents the gross increasein the value of
the stock of dwellings; it does not include the value
of land on which the buildings were erected, but it
includes all other expenses connected with the con
struction of residential buildings and expenses on
development, taxes, proift margin, etc.

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION

The valueofgross investment in private residential
building. The addition of physical area ina particu
lar year was calculated up to 1962asan average area
of building begun and completed in that year. As of
1963 an improved method has been usedby giving a
different weight to areas ofbuilding begunandcom
pleted in each quarter year. This weight is deter
mined according to an estimate of work performed
(by the average duration ofbuilding) in the surveyed
year, in structures 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 investi
gated. The builders' profit was added to these
results.
An estimate of gross domestic capital formation

in residential building in ifxed prices was obtained
by deduction of estimates at current prices in rele
vant price indices.
The valueofgrosscapital formation in public resi

dential building since 1962 was obtained by analys
ing the stages of physical execution of work under
construction. These stages were translated into
ifnancial terms through the expenses per sq.m. of
building (building, development and general
expenses). Most data were supplied by the Ministry
of Construction and Housing.
Gross Domestic Capital Formation in Non
Residential Buildings and Other Construction Works
The estimation method in this typeofcapita I forma
tion is similar to that used for private residential
building, but the estimate is also based on ifnancial
data of the valueofcapital formation performed by
public bodies, such as government ofifces, Public
Works Department, municipalities, as well as on the
reportofother enterprises and public institutions on
building and public works activities.

SURVEY OF AVERAGE BUILDERS'
COSTS PER SQ.M. OFDWELLING IN
PRIVATE RESIDENTIAL BUILDING

In 1965, the Central Bureauof Statistics began to
carry out periodic surveys on the average costs per
sq.m. of residential buildings in urban localities, as
regards private construction in the various region
and by size of building. So far. surveys were carried
out for the years 1965, 1968, 19701978.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Average expenses per sq.m. include costs of plan
ning, 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 prices
of the year to which the survey refers. These
expenses were adjusted to price changes ofbuilding
inputs during the construction of each building as
against the average input prices in the year of the
survey.
As of the 1977 surveythecomposition ofbuilder's

expenses was also investigated by main group of
expenses (see below).
The costs include:
a. All componentsofdirect costs: (l)expenditure on

mateirals, (2) on wages and other labour
expenses (excl. management and super\'ision 
see below) (3) payments to subcontractors (4)
otherdirect expenses on building, such as licens
ing and planning payments, hiring of vehicles
and equipment, etc.

b. Indirect expenses or general expenses of the
builder, which include: wages and other
expenses on management and supervision,
financing expenses on maintenance of ofifces,
depreciationof structures, vehicles and auxiliary
structures, taxes and insurance, marketing and
advertizing expenses, etc.

Costs do not include the value of land or mainte
nance of dwellings in unoccupied buildings after
they have been completed.
The average cost per square meter was obtained

by dividing the costs, which hadbeen adjusted to the
construction of new residential buildings (as.
explained above),  by the gross area of these
buildings.
Area ofbuilding to which the expenses relateis the

gross area of the building which includes the exter
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Only a very small proportion of buildings for
which permits are issued are not executed;
Constructionwas commencedinthe same year in

which the permits were issued;
Buildings were completed within one year after

the date of issue of the permit.
As of 1968, most of these commissions supply

data on beginning and completion for all buildings
on area exceeding 250 sq.m.

ESTIMATE OF UNAUTHORIZED BUILDING

During the recent few years the scope ofunautho
rized building, especially in nonJewish localities,
hasgrown. Therefore, it was included in the building
estimates in Israel as of 1974.

The unauthorizedbuilding estimatesare based on
data obtained from 6 planning and building com
mittees in whose jurisdiction are most nonJewish
localities. From these committees a report was
obtained on the number 0/ offences committed by
builders building without a building licence, as well
as information on 'he number of buildings against
whose builders legal claims were entered but who
will eventually receive the licence.
Estimate of unauthorized building begun is

obtained by multiplying the number of offences by
the average area per building (which was obtained
from the reporting on legal building in these locali
ties) minus the estimated area of building begun
without permits, which may eventually receive the
licence. In order to obtain the national estimate, an
estimateof about 1 092, was added to the above men
tioned data,inthe year 19741979 (for localities for
which no reporting was obtained).
The estimate of unauthorized building begun

from last year served as estimate of unauthorized
building completed.

SURVEY OF UNSOLD DWELLINGS
IN PRIVATE BUILDING

At the end of 1968, the Bureau beganconducting
quarterly surveys in 12 towns, andhalfyearly sur
veys in another 21 urban localities at the commis
sion of the Ministry of Construction and Housing
on unsold new dwellings withintheir jurisdiction.

In 1974 and 1975, quarterly surveys wre con
ducted in 17 large towns and the halfyearly surveys
in the other urban localities were discontinued. As
of 1976 the coverageof thesurvey was enlarged to21

large towns, as follows: Jerusalem, Ashdod, Beer
Sheva, Bene Beraq, Bat Yam, Givatayim, Herze
liyya, Holon, Haifa, Kefar Sava, Netanya, Petah
Tiqwa, Qiryat Bialik, Qiryat Yam, Qiryat Motzkin,
Qiryat Atta, Rishon LeZiyyon, Rehovot, Ramat
Gan, Ramat HaSharon and TelAvivYafo.

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 con

struction 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 buildiers' own use or a let
dwelling are considered sold.

Dwelling before completion: a dwelling in one of
the following stages at the survey date: frameheads,
sanitaryplumbing,electrical installation, carpentry,
flooring and mosaics, painting, whitewashing or
glazing  and not yet inhabited.
Dwelling under construction. framework: a dwel

ling which, at the time of the survey, was in one of
the following stages: diggingorcasting foundations,
building walls, roof or partitions.

SOURCES

The results were obtained by the investigation of
all new dwellings covered by the survey by means of
aspecial questionnairesenttocontractors,as well as
by enumerationof buildings by the bureau's staff.
Detailed descriptionof results and definitions were
published in the Supplement totheMonthly Bulletin
ofStatistics (since 1969) as well as in Special Series
No. 556.

II. FINANCIAL DATA

CAPITAL FORMATION

Gross domesticcapital formation represents gross
increase in the value of building 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.
Purposesofcapitalformation. residential building

and other work, such as: building for hotels, busi
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METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

COMPUTATION OF DATA

Data on building are compiled from the reports
stated above, obtained from the different sources
after elimination of duplications.
The reportsof the local authorities and the build

ing companies on private buildings show a certain
time lag. Hence, the projected time lag is added to
the data material compiled from these reports (cal
culation of projected time lag  see below).

In 19491959, incomplete data were published
on bulling in Israel, which appear under the heading
"former series" and are composed as follows:
1. All public building, initiated by the Government

and the Jewish Agency all over the country as
well as most of the private building were
included. Not included was private building for
various purposes withinthe jurisdictionof plan
ning and building committees who did not
report on beginning and completion ofbuilding.

2. In 1949 1957, public buildings which were built
by the Housing Department, Public Works
Department and the Jewish Agency, were not
includd.

3. In 1949 1958, 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 juris
diction of planning and building committees thatdo
not reporton beginningandcompletion ofbuilding.
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 completionofbuild
ing supply information on building permits issued
by them. Based on this information, estimates for
the beginning and completion of building within
their jurisdiction are drawn up (on the method of
compilation in these commissions, see below).
AsofJuly 1967,the summaryofbuilding includes

also building in East Jerusalem.
As of 1967, the summary of total building

includes buildings in Jewish localities on the Golan
Heights, Judaea and Samaria and the Gaza Strip
and North Sinai.
In 1970, the building estimates were corrected. In

the past, these estimates included, in part, areas of

greenhouses,and did not include partofthe builtup
areas of the agricultural branch where building was
initiated by the public sector. As a result of 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
builtup area in the agricultural branch were added
to the building estimates in the public sector.
Annual data on construction of greenhouses
appeared in the Supplement to the Monthly Bulletin
of Statistics No. 7, 1980.
As of 1974, a series on all building in Israel.

including also estimates on unauthorized 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

Partof the datais obtained fromthelocal author
ities and building companies with a time lag. In
order to avoid as far as possible lag in reporting,
reporting is checkedevery quarteryear forreside n
tial buildings in large localities and every halfyear
for the remainder.
Despite the reporting checks, some of the data

stilllag behind by about two years, mostofthe time
lag being during the ifrst year following each half
year.
The estimate of the time lag is compiled when

summing up the periodical data for each purpose
separately, and is based on the time lag in previous
periods, the improvement or deterioration in report
ing during the surveyed period and the size of the
areas obtained during the checking for the given
period. The estimate of the time lag in reports on
industrial and hotel buildingsis based on the above
mentioned factors and on information collected in
the Bureau on a possible time lag from various
sources: questionnaires sent out and not yet
returned, newspaper clippings, advertisements, etc.
The time lag estimates which have been added to

the private building data for 1979 were 10 percent of
total building begun and 7 percentof total building
completed.
The estimates of private building begunand com

pletedin those commissions which do not report on
beginning and completion ofbuildings.are basedon
the building licenses in Planning and Building Com
mittees. They were computed on the following
assumptions:
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ment, the National Institutions. the Local Authori
ties and companies entirely controlled by these
institutions.
Private building: all building except public build

ing. Includes also the building of the Histadrut
Sector.
New residential building is a building ofwhose

area 759cf are destined for residential purposes.
which is being built on a vacant plot or on the
foundation of a demolished building. of which no
walls were left which can be used for the new
building.
Duration of building: duration in months from

beginning to completion of building. The average
duration per dwelling differs from the average per
building. On computing the average duration per
building any building of a certain size is given an
equal weight, whereas on computing the average
duration per dwelling. buildings are weighted
according to the number of dwellings in each.
Purposesof building: residential building. hotels.

commercial and office buildings. buildings for
industry and crafts, public buildings and non
residential farm buildings.
Typeofbuilding: Data on type ofbuilding 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 ofindustrialized 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. Prefabri
cated parts for construction are: external and
inner walls, ceilings, stairs etc.

2. Other industrialbuilding: building in which most
of the frame is built by the methodofsupporting
walls which are cast on the building site in stand
ard moulds (generally made of steel), in which
prefabircated 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 is

thereby increased. Repairs. internal structural
changes and alteration in use are not included.

SOURCES

REPORTING AGENCIES ON
COMMENCEMENT AND COMPLETION OF
BUILDING

Local Authorities: Ashdod. Ashqelon, Beer Sheva,
Bene Beraq. Binyamina, Bat Yam. Givatayim. Her
zeliyya. Zikhron Yaaqov, 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. Raanana. Shefaram and Tel AvivYafo;

18 building companies: the Ministry of'Construc
tion and Housing: Public Works Department;other
Government ofifces: theJewish Agency;higheredu
cation institutions.
Industrial enterprises. boarding houses and hot

els: Addresses for sending questionnaires to indus
trial establishments and hotels are obtained from
reportsofthe Ministryof Industry, Tradeand Tour
ism. on names of industrial enterprises, boarding
houses and hotels which applied for loans from the
Development Budget for building purposes; press
cuttings; advertisements and various publications
from which industrial enterprises, hotelsand board
ing houses under construction, or about to be con
structed, are traced.

REPORTING AGENCIES ON BUILDING
LICENCES

Planning and.Building Committees, being:
Local Commissions: Eilat, Asheri, Beshanim,

GatLakhish, HaGilboa, Central Galilee, Central
Lower Galilee, HaDarom, Southern Sharon, Hevel
Elot, Zevulun, Hof HaCarmel, Hof HaSharon,
Tovim, Yizreelim, Merom HaGalil, Lodim, Maale
Yehuda,Menashe.NofHaGalil,Nazareth, Sumkhi,
Emek HaYarden, Emeq Hefer, Northern Sharon,
Shikmim, Soregot, Shimonim, Sharonim and
TamarRamat HaNegev.
Special Commissions: Ofaqim, Bet Shemesh,

Dimona, Yeroham, Mizpe Ramon, Naze rat Illit,
Netivot, Arad and Sederot.
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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 econ
omy; this is called pirmaryenergyequivalent of
electricity (P.E.E.E.).

SOURCES

Data on crude oil and its product. Israel Fuel.
Authority. Oil Reifneries Ltd.  Data on electricity
 the electricity corporations.
Distribution of consumption between economic

branches is based on reportsof oil marketing com
panies to the Israel Fuel Authority. Since consumers
have not yet been classified according to the stand
ard classification of economic branches, there are
some inaccuracies inthe distributionof final energy
consumption. Thus, a part of fuel consumption by
industrial establishments in qibbuzim may have
been classified under agricultural consumption.

ELECTRICITY

Data are received from the Israel Electric
Corporation.
In the years 1950 1955 the data of the Israel

Electric Corporation and the Jerusalem District
Electricity Co. Ltd. and Public Service Corporation
Ltd., were not included.

WATER

The generalwaterconsumptiondata are obtained
fromtheWaterCommissionofthe MinistryofAgri
culture, who prepares statistical summaries from
monthly returns submitted by all consumers.
Type of locality is according to the classification

used by the Water Commission. This classiifcation
differs from that used by the Bureau.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

614 Energy in Israel 19701978

CHAPTER XVI. CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Construction includes the building and public
works branches (major branch 4 in the Standard
Classiifcationof all Economic Activities) as well as
construction of communication and electricity lines
and drilling for crude oil. Detailed explanations on
the various purposesofthe 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.
Areaunderconstruction: building area ordwelling

whose building had begun but had not yet been
completed at the said date.
Building completed: when the building is techni

cally completed and ready to serve its function 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 have a separate entrance fromthestreet oran
area in common with other apartments in the
building.
Living rooms: bedrooms, parlours, dining rooms,

nurseires etc., halls of 6 sq.m. and above. Not
included are service rooms: kitchens, conveniences,
bathrooms, halls of less than 6 sq.m.
Initiating body: planning of buildings (location

standard and area) and its supervision.
Public building: building initiated by the Govern
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

26 Census of Industry, 1952 (Part A)
41 Census of Industry 1952 (Part B)

1 19 Survey of Employment and Equipment in the
Diamond Industry 1961

198 Survey of Marketing Channels of Internal
Industrial Products 1963/64

280 Survey of Labour Cost in Industry 1966
413 SurveyofFixed Capital StockinIndustry 1968
448 Professional Labour Force in Industry 1970
581 Survey of Research and Development in

Industry 197219741975
607 Industry and Crafts Surveys 1976

TECHNICAL SERIES

10 Industrial Production and Employment
Indexes (1960(

CENSUSOF INDUSTRY AND CRAFTS 1965:

13 Publications appeared.

OTHER PUBLICATIONS

*WAGES IN INDUSTRY (August 1955) The Gen
eral Federation of Jewish Labour in Israel and the
Manufacturers Association in Israel (Labour
Division(

*SOCIAL BENEFITS IN INDUSTRY (end of
1955)
The General Federationof Jewish Labour in Israel
and the Manufacturers Association in Israel
(Labour Division(

CHAPTER XV. ENERGY AND WATER

ENERGY BALANCE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Energy balance is a set of data that presents the
sources and uses of energyby the country's economy
and the interactions within the energy system.
Israel's energy balance is presented according to

the general formatof energy balances, as published
by the O.E.C.D., with some necessary adjustments
to Israel's special conditions.
The table's columns represent two main catego

ires of energy used by the economy.
1 Primary energy is used directly, without trans

formation (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, e.g.,
gasoline or other petroleum products which
are produced in reifneries from crude oil, or
electricity generated in power plants which use
coal or petroleum products.

The table's rows are intendedtosupply information
onthe .energy flow within the economy.
Energy requirements are obtained by summing

imports 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 for generating electricity.
Energy output is positive, whereas a negative sym
bol () indicates inputs in the process. Whenever a
total is negative, it should be interpreted as losses
during the transformation process.

Final consumption. This line sums up the ifnal use
of energyby the economy.The breakdownofenergy
use by economic branches follows the row "total".
Unit. The common unit of measurement

employed is the ton oil equivalent (T.O.E.) which
equals 107 kilocalories. Conversion into this unit
was based on the net caloric value of each energy
product.

Data on use of electricity are presented in two
forms:
1. According to electrical energy generated by

power plants and consumed by industrial
establishments, i.e., electrical power output
has been translated intoT.O.E. ;

* Hebrew only
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SOURCES

Datain TablesXIV/17,are obtained within the
framework of indices of industry and crafts and are
based on monthly reports from establishments
included in the sample (see below). Some data
requiredforcalculationof the industrial production
index are obtained from other sources (see below).
The data presented in Tables XIV/8  12 were
received in the framework of the industry surveys,
and they are based on yearly reports received from
establishments included in the industry survey sam
pie.InTables XIV/9, 11, 12 the 1965/66 data were
obtained from the Census of Industry and Crafts,
1965.
Data on production quantities of some products

(Table XIV/13) are based on monthly reports
received from the following sources: food (except
sugar), cotton yarn and crude oil  from the Minis
try of Industry, Trade and Tourism; textiles, alco
holic beverages and goods subject to excise duty 
from the Department of Customs and Excise.
Reports relating to all other itemsof industrial pro
duction are received directly from the relevant
establishments.

Data on water consumption in industry (Table
XIV/14) were obtained from annual surveys of the
Water Commission and the Department of Water
for Industryin the Ministry of Agriculture. Data on
revenue (at current prices) were obtained from
annual surveys of industry and crafts and from
industrial indices of the Bureau60.
The data on consumption of electricity (Table

XIV/15)are obtained fromtheIsraelElectrical Cor
poration Ltd. and from industrial establishments
with power stations with a registeredcapacityof300
or more kilowatts.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

Indices of industry (TablesXIV/17). The
indices of industry measure the monthly changes in
industrial production, in revenue(atcurrent prices),
employment and wages, as compared with the base
period.
The Sample. From 1979 on, a new series is given

based on a new sampleof industiral establishments.
The diamond branch is not included in the new
series. In Tables 1, 3, and 5 absolute data for 1978

appear twice: once according to the old series and
once according to the new. In Tables 4, 6 and 7 the
indices calculated previously on a base of average
1968=100 are presented on a new base average
1978=100. The sample for the indices includes all
establishments employing 50 or more workers. The
rest of the establishments were divided into 5 size
strata, according to the number of employed per
sons,ineach branch, with sampling fraction from V2

to '/}1, where the strata with larger establishments
were generally allotted a higher sampling fraction.
The establishments included in the sample employed
709cf of the employed persons in the population.
Since it is impossible in practice to obtain

monthly reports from the industrial 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 produc
tion, revenue at fixed prices, e.a., assuming that
these changes reflect the changes in the value added.
The changes occuringin subbranches are weigh

ted 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 andmain branches is
the census value added according to production
factors, as obtained from preliminary summaries of
the 1976 survey of industry and crafts, adjusted for
the base year  1978.
Indices of wages were computed since 1975

according 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 Bulletinof Statistics 
Supplement, No. 3, 1976, p. 3.

The index of nominal daily wagesper employee is
obtained by the divisionof the indexofemployees'
wages (excluding onetime payments and back pay)
by the index of employees' work days (i.e. actual
work days and days of paid absence).
Surveysof industryandcrafts (Tab\esXIV/8 1 2)

are sample surveys.Thesample includes about 2,000
establishments and is based on the sample ofindus
trial indices. It covers all establishments with 5

employed persons or more on average during four
representative monthsof the surveyedyears (Febru
ary, May, August and November).
Survey of investments in industry was published

in Abstract 27, p. 399.

60 For further details see Supplement to the Monthly BulletinofStatistics, No. 2, pp. 3336, 1976
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ityinthebaseperiodoftheindices(1978), according
to the Standard Classiifcation of 1970".
Establishments. The tabulation unit (which is also

the investigation unit) is the "establishment" which
is deifned asaneconomic unitat one site performing
one industrial activity and keeping separate
accounts.A division of a ifrm, which isa productive
unit on its own, is considered a separate establish
ment.
Type of legal organization. Establishments are

classified into six groups, according to type of legal
owenership. Establishments owned by qibbuzim
which are not registered as a separate legal unit are
classified as a cooperative society, as is the qibbuz
itself.

Type ofownership (Sector). The classiifcation by
sector (Table XIV/2) is according to main owner
ship of establishments.
Employees are all workers appearing on the pay

rolls for employeesand also membersofcooperative
societies. Unsalaried qibbuzmembers 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/8  1 2, the number
of employees was computed as an average of four
selected months during the years.
Employed persons are employees, owners and

unpaid family members.
Investigation period. Data on industrial indices

and electricity refer to calendar years. Data of the
Industry and Crafts Survey and on water consump
tion in industry relate to budget years.
Mandays worked include also overtime work

which has beencoverted into work days by dividing
it by the normal number of hours worked perday in
the establishment (usually 8), but does not include
daysofpaid absence (e.g. holidays, sick leave etc.)or
the working days of owners and their family
members.
Wages and salaries are all the payments on which

income tax is due (before deduction of taxes),
appearing in the payrolls, including: basic salary,
cost of living, professional, seniority and family
allowances (excl. employees' children allowance)
and bus fare, premiums, bonuses and payments on
overtime, absence (leave, sickness, festivals) conva
lescence, professional literature and "13th month"

salary, maintenanceof vehicle (incl. allocations for
the employer's vehicle used by employee), tele
phone, clothing, lodging (on which only income tax
is due), and payments in kind(e.g., meals, presents,
housing, etc.).
Other labour expenses are expenses connected

with engaging employees, which do not appear on
payrolls, e.g., national insurance and other insu
ranee funds (Mivtahim, army reserve, pension and
severance pay and pension paidby employers, pay
ments for transport of workers to work, upkeep
of restaurants etc.
Consumption of materials, at current prices,

includes the cost of raw materials, packing mate
rials, water, fuel, electricity, cost of piece workdone
for the establishment with theestablishment's mate
rials 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 expenditureand the change in the
value of stock (excl. stock of finished products)
during the year.
Revenue at current prices includes: value of the

products sold and the valueofthe goodsgiven to the
workers from the products of the establishment;
income from work (includingrepairs) performed for
other establishments or persons with their materials
(not including the value ofthe materials belonging
to the establishment ordering the work); the value of
the products manufactured by the establishment for
its own use; purchase taxand excise dutypaid by the
establishment. It does not include subsidies and
export incentives. Revenue data inTablesXIV/1.3,
4 and 7 for the years 1976, 1977, 1978 and 1979
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 prices, i.e.,
including indirect taxes but not subsidies and export
incentives.
Census value added is the difference between gross

output and consumptionofmaterials. By thisdeifni
tion, census value added includes wages and salar
ies, net indirect taxes, depreciation, advertisement,
insurance, interest and other business services, and
the establishments' profit.
Industrial production in the indices of industry is

defined as the added value at ifxed prices, produced
by the industrial sector.

59 Technical Series No. 46, 1978.
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irrigated area of the crops and estimates of their
water duty.

Salesoffeed mix. Data are based on a monthly
survey which covers all the large feed mixing enter
prises (with an annual production of about 10,000
tons and more) and a representative sample of
smaller enterprises. Data include the small quantity
exported overseas and to Judaea and Samaria and

the Gaza Strip.(cf. AgriculturalStatistics. No. 9,vol.
V, September 1974).
Fertilizer consumption. The data on locally pro

duced fertilizers are obtained from the producers,
those on imported fertilizers from the Ministry of
Agriculture.
Presticides. The data are supplied by the Plant

Protection Division of the Ministryof Agriculture,
mainly on the basis of administrative records.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

8 Census of Agriculture 1949/50 Part A, Farm
Economy of Arabs, Druzes and other Minor
ity groups

19 Census of Agriculture 1949/50
Part B, Jewish Farms

48* National income originating in Agriculture
1952 1954(2 volumes)

108* Census of Vegetables' Areas 1959/60
165 National Income Originating in Israel's Agri

culture (Input, output and added value)
19521963

284* Citrus Sector Account
1962/63  1967/68

316 Citrus in Israel 1969***
326 Agriculture in Israel 1948/49 1968/69, Sta

tistical Series  Part I

327 Agriculture in Israel,1948/49  1968/69,Sta
tistical Series  Part II

TECHNICAL SERIES

21 Agricultural Statistics in Israel (1964)
35 Citrus Crop Forecast in Israel  Metho

dology*..

CENSUSOF AGRICULTURE 1971

1 Preliminary data
2 Manpower and Employment
3 Field and Garden Crops
4 Livestock
5 Sum'maries by MinistryofAgriculture Region
6 Farm Structure by Type of Locality
7 Summary of Main Results

CHAPTER XIV: INDUSTRY

DEFINITIONS

Population. Data in Tables XIV/1  7, refer to
industrial establishments which engage at least one
employee.
The data from the Industry and Crafts Survey

appearing in Tables XIV/8 12 relate to establish
ments employing 5 or more persons.
Data on industrial water consumption (Table

XIV/14) refer to establishments in whichthe annual

* Hebrew only
.♦ In cooperation with the Citrus Marketing Board of Israel.
... In cooperation with the Fruit Marketing Board of Israel.

water consumption exceeds 5,000 m3 ofa quality of
up to 2,000 mg. chlorides per 1 litre.
Data on industrial consumption of electricity

(Table XIV/I5) and on production of industrial
products (TableXIV/1 3) refer to all establishments
in industry and crafts, including owners whodo not
engage employees.
Classificationbybranch,The data obtained within

the framework of industrial indices (see below)were
classified by branches according to theirmainactiv
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Production/or investment data are obtained from
the Land Development Authoirty(on afforestation,
land reclamation, drainage etc.) and by a normative
computation of the cultivation costs of new
plantations.
Purchased inputsart an inclusive estimate for each

of the main input items. The main sources are as
follows: imports of agricultural inputs (such as feed
and seeds); supply from local production(such as oil
cake and fertilizer); water output, as estimated by
the Water Commission, data from surveys of dis
tributors and production boards (such as pesticides
and packaging materials); financial reports of the
government and local authorities; analysis of the
balance sheets of farms and various organisations.
Depreciation is estimated at renewal prices by the

'straight line' method and is based on the Bureau's
series on investment in agriculture.
Wages are based mainly on wage series as

obtained from the summariesof employers' reports
to the National Insurance Institute (see Chapter
XII  Labour and Wages). To this an estimate for
the wages of uninsured workers is added.
Interestandrent, Rent is obtained mainly from the

Israel Land Authority. Data on interest are rough
estimates based on Bank of Israel data and other
sources.

Returns to own work and capital and profit are
obtained by deducting wages, interest and rent from
income originating in agriculture.
Indices. Changes in quantityand priceof the var

ious 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 SUB^BRANCHES
(Tables XIII/15  XIII/20)

DEFINITIONS

Definitions used for the subbranches are identi
cal with the abovementioned definitions for the
whole Agricultural Branch.

METHODS AND SOURCES

Accountsof subbranches were compiled by inte
grating the data of the Institute of Farm Income

Research with the aggregate statisticsof the Bureau.
Output value was taken from the data which serve

for the compilation of the series on "value of agri
cultural production".
Input. Whenever aggregate input statistics of a

branch are available (e.g., fodder, veterinary servi
ces in the dairy branch, spraying costs for cotton
etc.), they are used in the branch account. Other
inputs are derived from the surveys of the Institute
of Farm Income Research.

CAPITAL STOCK
(Table XIII/21)

Capital stock is computed by the perpetual inven
tory method, by which a given year's capital stock
includes the sum of gross investments in assets
according to whose "lifetime" depreciation is still
deducted. The data given here do not include land
and water value.
Net capital stock is the gross capital stock less

accumulated yearly depreciation, according to the
'lifetime' of the asset.

MEANS OF PRODUCTION
(Table XIII/22  XIII/27)

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION

Livestock. Since 1972/73, the cattle, sheep and
goat inventories have been based mainly on the
ifndings of the above mentioned annual census on
the areaunder cultivation, with additions from var
ious records, especially for sheep and goats.
Historical data are based mostly on an annual

updatingof census bench marks and on records of
professional organizations and of the Ministry of
Agriculture.
The poultry inventory is based mainly on hatch

ing statistics and on consultation with the Ministry
of Agriculture.
Agricultural machinery. The main sources for the

inventory are the updated findings of the 1971 cen
susand recordsof the MinistryofAgriculture. In the
pasl too, this series was prepared by updating cen
sus benchmarks. using current administrative data
of the Ministry of Agriculture.
Agricultural water consumption: SeeChapter XV

 "Energy and Water".
The estimates on use of water according to the

various branches of agriculture are based on the
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Production value is given in a large number of
cases, at producers' prices at the ifrst point of sale,
which is the wholesale market.
Disposal (Tabk XIII/10).
For local consumption: the produce destined for

direct consumption by the population of Israel
including consumption by the farmerandhishouse
hold ("home consumption").
for </7ct7/z/u/uj/ry includes allof the produce supp

lied to industry, including produce exported after
processing.
Direct exports are exportoifresh agricultural pro

duce (including salestoJudaea and Samaria and the
Gaza strip).
Intermediate produce is agricultural produce

which reenters the agricultural production process
(e.g., locally grown barley used for livestock feed
ing). In this table, the data on intermediate produce
also include data on destructionof agricultural pro
duce and changes in livestock inventory.

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

Estimates of fruit, poultry and cattle for meat,
milk, eggs, fish and most field crops are based
chiefly on monthly reports from wholesalers, pro
duction boards, and from industrial enterprises, on
produce received from the farms for the local
market,for exports and for industry. To these data,
estimates of private sales, home consumption and
intermediate produce are added.
Production of some ifeld crops is estimated by

multiplying the average yieldperdunam by the area
sown.
The value of agricultural production at current

prices is obtained by multiplying the various quanti
ties of production with the prices received by
farmers at the first delivery point.
Production valueatpreviousyearprices is obtained

by summing up the result of the multiplication of
each item by its price in the previous year.
Quantity indices were calculated up to 1968/69 by

multiplying each years' quantities by the fixed prices
of 1967/68: Since 1969/70, quantity indices are
obtained by chaining annual changes (by the Las
peyres formula) to the index with base 1967/68.
The price index is of the Paasche type and is

obtainedby dividing the value indexbythe quantity
index.
In the caseof items for which physicaldata are not

available, a suitable pirce indexis applied in order to
convert the valueat_ current prices into value at

constant prices; these servetoarirve at the quantity
index.
Differences between the pirce indices ofagricultu

ral production as given here and the price index of
agricultural output as given in Chapter X, are due
mainly to differences in deifnition. Whereas the
price indices here relate to the entire agricultural
production, those in Chapter X relate to the traded
produce only. Moreover, the production pirce index
relates to the production year, whereas the output
price index relates to the marketing peirod.
Slaughteringof livestock in slaughterhouses. Data

are based on returns made monthlybyall slaughter
houses on the numberof livestock slaughtered. The
returns specify the type, sex and weight group of
each head 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)

DEFINITIONS

The agricultural branch account erfers to agricul
ture, forestry and ifshing as deifned in the Standard
Classiifcation of Economic Activities.
Income originating in agriculture is the agricultu

ral output less input purchased fromotherbranches,
plus special subsidies andcompensationfordamage
by nature; it constitutes the incomeof all factors of
production operating in agriculture.
Output is the value of agricultural production

(excl. intermediate produce) with the addition of
"output for investment."

Output for investments is the investment by the
agriculture branch, in new (nonbearing) planta
tions, afforestation, land reclamation, drainage, etc.
Not included are changes in livestock inventory,
whichare included in the "agricultural production."
Purchased input is the total of materials and servi

ces purchased in Israel and imported, and deprecia
tion at renewal prices.
Incomeofproduction factors: wages include pay

ments to employed labour only. Interest and rent
include only actual payments to factors outside the
branch and to the Israel Land Authority.

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

Agriculturalproduction is obtained from the pro
duction tables, by deducting intermediate produce.
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

245 Employment and Wages of Employees 1966

257 Strikes and Lockouts 19651967
544 Labour Mobility Survey 1974
553 Employment and Wages of Employees from

National Insurance Data 19721976
61 1 Labour Force Su rveys 1977

CENSUSOFPOPULATIONAND HOUSING 1961
PUBLICATIONS: Nos. 9, 18, 21, 24, 27, 37. 40.

CENSUSOFPOPULATIONAND HOUSING 1972

12

Housing, Labour Force and Education Pro
visional Data from Stage "B"

Labour Force Part I  Maincharacteristics 
Data from Stage B of the census.

14 Labour Force Part II  Economic Branch and
Occupation  Data fromStageBofthe census

16 Labour Force Part III  Place of Work and
Residence  Data from Stage Bof the census.

CHAPTER XIII. AGRICULTURE

This chapter presents annual summaries of agri
cultural statistics in Israel.
Monthly detailed agricultural statistics are pub

lished in the Agricultural Statistics Quarterly. The
main monthly data appear also in "Sdarot Statis
tiot" (Statistical Series), which is published by the
Central Bureauof Statistics in cooperation with the
Ministry of Agriculture (Hebrew only).
The sources and methodologyof the agricultural

statistics werefullydescribed in 1964in the Bureau's
Technical Publication No. 21. A summary of this
description, which still applies to most series, is
given below, with some corrections and additions,
due to the development during the last 16 years.
The agriculture branch includes agriculture, fore

stry and fishing as defined in the Standard Industrial
Clasification.
The years are agricultural years starting on

October 1, unless otherwise stated.

AREA AND YIELDS
(Tables XIII/1  XIII/5)

DEFINITIONS

Cultivated area includes fruit plantations, fish
ponds, field crops as wellas 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.

SOURCES

The area tinder field crops, fruit plantations and
ifsh ponds is obtained by annual censuses, in which
questionnaires are sent to qibbuzim and moshavim
and to local councils, to mukhtars innonJewish
localities, to agricultural committees in other areas,
or to private farmers. Data on fruit plantations and
on someother crops which are received from these
censuses are supplemented with information
received from production boards andother sources.
Piror to 1974/75, only the area statistics of ifeld

and garden crops were based on censuses, while
those of fruit plantations and ifsh ponds were
derived from recordsof the Ministryof Agriculture
and other aggregate sources.
Afforestedarea. The data are supplied by theJew

ish National Fund.

PRODUCTION VALUE
(Tables XIII/7  XIII/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 con
sumption on the farm, changes in livestock inven
tory and intermediate produce; it does not include
"production for investment".
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who worked only 5 days a week. Since 1961, the
number of workseekers who applied to Labour
Exchange Bureaux but were not registered as unem
ployed were also included.
In April 1959 Labour Exchanges became govern

mental authorities under the Employment Service of
the Ministry of Labour. Data onadult workseekers
do not include registration at exchangesof 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
seriesofdaily average unemployment and the distri
butionof workseekers accordingto unemployment
days. For workseekers with no placeof work, one
unemployment day or more is now being registered;
hence, the increase in the daily average of
unemployed.
During the ifrst months of 1974, the system of

applications was fed into the computer, and there
fore registration was more accurate. Hence, one
should be cautious in comparing data on "requests"
and "unfullfilled requests" with data for previous
years.

STRIKES AND LOCKOUTS

DEFINITIONS

Strikes and lockouts: temporary workstoppage
byanygroupof employees(or employer) caused by
labour dispute connected with employeeemployer
relations.
Strikers and lockedout persons: persons taking

part in a strike, where a striker or a lockedout
person striking for more than once is counted
according to the number of his strikes.
Lost labourdays: 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, strikes in which less than 10 work

days were lost were excluded from total strikes.
Slowdowns: temporary interference with normal

work process, due to labour disputesin connection
with employerworker relations.
Number of participants in slowdowns: the

number of workers involved in slowdowns, a per
son involved in a slowdown more than once being
counted as the numberofslowdowns in which he is
involved.
Information on slowdowns has been collected

since 1972.

SOURCES

Till 1965 data were based on reports submitted to
the Research Department of the Histadrut's execu
tive 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

enterprises where strikes or. lockouts occurred.
These served as the basis of strikes data. Missing
data on strikes were completed with data available
at the Economic and Social Research Instituteof the
Histadrut. The data were published in cooperation
with the above institute.
As of 1971, data have been compiled by the

Labour Registrations Division in the Ministry of
Labour and Social Welfare in collaboration with the
Institute for Economic and Social Research of the
Histadrut.

COST OF LIVING ALLOWANCE58
(TableX 11/36)

In the period July1957 January 1975, the cost
of living allowance was calculated in relation to
"basic salary", which was defined as the salary a
worker received at the end of 1956. Asof July 1975,
the allowance is calculated according to a new for
mula in accordance with the recommendations of
the "Commission for Investigation of the Cost of
Living Allowance Payment". The ratesofthecost of
living allowance are calculated in each period in
relationto the overall wages for that period (and not
in relation to the basic wage(.

58 An explanation of the cost ofliving allowance and maximum sums paid on the costof living allowance until 15 VII 1957 are
given in Abstract No. 24, 1973.

)58(



Gaza Strip and Sinai. Not included are qibbuz
members who work in theirqibbuz, employers who'
work in their own establishments, pupils of voca
tional schools and domestic help.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION
. The series has been conducted and published
since 1961; the sample on which data are based was
replaced in 1965, the base having been I 1965= 100; it
was changed again in 1968, the base having been
average1968= 100 . As of 1979, the series is based on
a new sample of establishments, the base being
1978=100.
The frame. The sampling frame is based on the

employer cardfile of the National insurance Insti
tute updated for August 1979.Tothiscardfile were
addedotherestablishmentsfrom samples keptin the
Bureau and from other sources.
The sample includes about 6,000 establishments

which cover about 75 per cent of the employee posts
in the population.
Sampling method. The population was divided

into sampling strata, each stratum being character
ized by major branch and sizeof establishment. In
each economic branch, there is a different probabil
ity of selection.
In each branch, establishments engaging 50

employees or more were included with certainty
(i.e., such an establishment representsitselfonly);in
some branches smaller establishments were
included with certainty.
The sample is updatedbyexclusionof establish

ments which ceased operating and inclusion of a
sample of newly opened establishments.

The new sample. The new sample was investigated
together with the old sample inOctoberDecember
1978. The base for the new indices was compiled
according to this investigation period.

," XXII 1978 data on ihe new base
Baseaverage 1978 * XX1I 1978 data on the old base

Due to the replacement of the samples and the
other changes, data based on the new sample sould
not be regarded as a direct continuationof the data
based on the 1968 sample. For practical purposes
data are comparable by chaining the indices, by mul
tiplying the indices for 1979 and onwards by the
respective indices and dividing the result by 100.

Detailed explanations on this series were pub
lished in Special Publication no. 559".

SOURCES

Statistics on employment and wagesofemployees
were compiled in cooperation with the National
Insurance Institute. The series is based on monthly
processings of a sample of employers' reports on
employees and wages (on form 102) to the National
Insurance, which sends them regularly to the Cen
tral Bureau of Statistics.

REGISTERED UNEMPLOYMENT

DEFINITIONS

A workseeker is any person who registered at the
labour exchange at least once a month for employ
ment. Anunemployedpersonisa personfor whom at
least one unemployment day was registered during
the month.
Daily averageof unemployed is calculated by div

iding the total number of unemploymentdays in the
month by the number of possible workdays of that
month.
Monthly averageof unemployment daysper unem

ployed 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 defined as "registered".
Referrals to employment vacancies by means of a

letter, means the sending of a worker to a place of
work following the request of an employer.
Applicationfor wor/rers.■ applicationof 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 affiliated to the Labour Centre and at
labour exchanges in minorities' localities.
Since January I 954, data include also registration

of nonJews at Labour Exchanges which are under
the direct supervision of the Ministry of Labour.
Since 1959, the EmploymentServices have not regis
tered the handicapped (who work 5 hours a day(,

57 See Monthly Bulletinof StatisticsSupplement No. 6. 1976 and "Wages and Employment Indices," ibid. No. n. >970.
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and salariesofemployed persons aged fourteen and
over.

The population. to which the data in Table
XI1/25 relate, comprisesemployed persons in towns
and urban localities, who had such income during
the twelve months preceding the enumerator's visit.
Details on themethodsofdata collecting and the

pattern of the sample are presented in the introduc
tion to Chapter XI  Living Conditions.
The data of the Income Surveys have been com

bined with demographic and economic characteirs
tics obtained from the Labour Force Surveys.
The survey unitofTable XXII/25inIhis chapter

differs from that in Chapter XI. Whereas the unit in
Chapter XI is the AoujeAoW ofan employee, data in
this chapter relate to the individualwho was engaged
as an employee.

DEFINITIONS

Gross income from wages and salary is the money
income before deductionof taxes, loans, etc., from
all placesof employment where the individual inves
tigated 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 OF COMPUTATION

Estimates on all the employees were obtained by
multiplying the survey data by an inflating 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) accord
ing to the same characteristics. This inflating factor
also allows for the difference between the Income
and the Labour Force Survey. This fallout consists
of:

a. all cases not interrogated on their income
because of absence during the enumerator's
visit or refusal to ifll out the questionnaire;

b. all cases (questionnaires) whereanydetails on
income or labour input were absent or
unknown.

The extentof the fallout for the above reasons was
about 109iof 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 of the wages per hourof urban employees in
the various 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

The investigation unit is an establishment, which
engages one employee at least. An establishment is
also a department ofa firm for which the National
Insurance Institute conducts a separate ifle. Such
separate files are usually opened whenever the
workersofdifferent departmentscome underdiffer
ent 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.One employee maybe registered on
forms of more than one employer (if he works at
more than one place during the month), conse
quently what is actually measured is the number of
posts which were mannedat least one dayduirng the
month and werepaid accordingly.Also included are
workers from Judaea, Samaria and the Gaza Strip
in Israel, who receive their wages through the labour
exchanges (employers are forbidden to pay them
directly). A comprehensive report on these pay
ments is submitted each month; distribution by

branches is based on information from the Labour
Exchanges and from breakdowns in the Labour
Surveys in the Administered Territories (see Chap
ter XXVII).
Gross monthly wagesare taxable monthly pay

ments to workers (before deduction of income and
national insurance taxes) including back pay,
advance payments, overtime, premiums, mainte
nance of vehicle, maintenance of telephone, differ
entials of interest on loans, standby, turn of duty,
summer hours and special function payments, var
ious allowances, convalescence and technical litera
ture allowance, fares, family allowances and 13th
month salary.
Averages wages per employee post: total, wages

divided by the number of posts. According to the
dennition ofanemployeepost, the average wage per
post is biased downward,ifcompared to the average
per employee.
The investigated population includes all establish

ments that engage one employee or more,
cooperative members, civilian employees in the
army and workers from Judaea and Samaria, the
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with a 9595> confidence interval, the census value
would be in the range(x  2x; x +20$). For example:
when the estimate is 10,000 persons, the approxi
mate sampling error is 630. It can be assumed with
959cf conifdence that the value which would have
been obtained in a census would be between 8,470
and 11,260.
The following concise table presents sampling

errors for rounded off absolute numbers (for aver
age 1976), by which the confidence intervals for the
estimates in the tables canbe calculated as explained
above. For intermediate values, an interpolation
must be made.
Sampling errors are innuenced by the nature of

the variable 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 overesti
mates for the sampling error.
More adequate estimates for sampling errors of

absolute numbers, as well asfor estimates in percen
tages, can be foundin Special Publication No. 61 I.

axX

sampling errorestimate

2001,000
2802,000
3503,000
4405,000
5608,000
63010,000
89020,000

1,09030,000
1,39050,000
1,75080,000
1,950100,000

Because of differences in sampling methods, size
of sample, etc., the sampling errors in years prior to
1974 were different from those since.
Estimates with sampling errors exceeding 2O9J

were printed in brackets.

SUBJECTS INVESTIGATED

The survey questionnaires include questions on
employment and unemployment, detailed by eco
nomic branch, occupation, status at work, etc., and
on some demographic and social characteristics of
the population (see income, below(.

CHANGES IN THE 1978 QUESTIONNAIRE

AsofJanuary 1978,two questionnaires were used
throughout the whole of 1978 for the Labour Force
Survey: an old questionnaire, which is the question
naire in use until now, and a new questionnaire,
which is an enlarged and more comprehensive ver
si on of the old one. The main alterations are:
a. investigation of the amount of weekly work

was extended (weekly workhours);
b. investigationofthe unemployedwas extended;
c. additional information on the amount of

annual work (number of weeks).
d. reasons for parttime working weekly or

annual.
e. new information on type of last school

attended.
f. "number of children" and age of youngest

child" refer to all children in the household,
and not only to children of women who actu
ally live in the household, as previously.

In order to make possible continuous series, the
samplewas divided into two representative samples
of equal size, andin eachof them a different questi
onnaire was used.After checking the resultsof 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 varioussurveys,questions on special social and

economic subjects were added to the usual questions
of the Labour Force Surveys, e.g., kindergarten
attendance, victims of crime and number of
employees' posts.

WAGES AND SALARY FROM
INCOME SURVEYS

The Income Surveys, which have been conducted
currently since 1965 within the frameof the Labour
Force Surveys, supply data on income from wages
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Status at work: the classification by occupational
status divides employed persons into the following
groups:

Employees: persons employed by another per
son in return for daily wages, monthly salary,
piece work orany other kindofremuneration.
Employers: persons employing other persons
for payment or any other kind of remunera
tion, or a partner in a business employing oth
ers or a farm owner employing paid farm
hands.
Selfemployed: persons working themselves in
their own business or farm, whodo not employ
others in return for payment.
Membersofcooperatives: membersofcoopera
tives or cooperative societies who participate
in the financial proifts, including members of
collective moshavim.
Membersof qibbuzim: persons who worked in
qibbuzim without receiving wages, including
members, candidates for membership, rela
tives 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 carried out
Labour Force Surveys since 1954. A single labour
force survey was conducted in eachofthe years 1954
through 1956. In 1957 two surveys were carried out
and since 1968 four surveys have been conducted
each year. Execution of quarterly surveys has made
it possible to calculate the average annual level of
employment, the compositionof the nation's labour
force, and to obtain some indicationof the seasonal
ity during the year.
Detailed resultsof the surveys and more detailed

definitions and explanations can be found in the
publications dealing with the surveys.
Theframe: 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 frameof localities is
the list given in the ListofLocalities, Their Popula
tion and Codes. In towns, urban localities, local
councils and large villages, the frame is the list of
dwellings liable to pay municipal 'Arnona'; in the
moshavim and small villages, the frame is the list of
households, 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  dwel
lings. In each dwellingof the sample, all households,
which live in it permanentlyare surveyedfour times:
twice in consecutive quarteryears, then two quar
ters are left out and again in the two following
consecutive quarters.
Detailed explanations were published in the intxo

duction to Special Publication No. 611.
Each of the quarterly labour force surveys

covered about 10,000 households within the State's
geographical boundaries including residents staying
abroad less than one year, but excluding tourists and
temporary residents. (See also deifnitions of per
manent population in the introduction to Chapter
II). Labour Force Survey data include East Jerusa
lem, unless otherwise specified.
The families chosen for each survey were inter

viewed at their homes by interviewersof the Bureau,
as regards the work of all adults during the preced
ing week, which is the determinant week for that
family. The enumeration was carried out continu
ously every week during all three months of the
survey.

METHODS OF COMPUTATION

According to the routine weighting method, data
obtained from the Labour Force Surveys are
inflated according to age groups, sex and population
group.
The inflating is done by:
1. counting of individual cases obtained form the

sample in eachagegroup, sex and population group;
2. the weight of each case is obtained by the

division of the demographic estimateforeach group
by the number of cases in that group.
This method of a "relative estimate" improves the

estimates.
Annual data in the tables are arithmetical aver

ages of the estimates received from quarterly
surveys.
The estimates presented, being based on samples,

are liable to deviate from the "census value", i.e.,
from data which would have been obtained from a
full census. This census value is in a certain range
(called the confidence interval) around the estimate
(x/J1 obtained in the survey.The sizeof this arnge is

measured in terms of sampling errors (of) and is
conditioned by the required level of confidence.
With a 679?>conifdenceinterval ,it can beassumed

that the "census value" is in arange(x +0$;x 0$(;
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533 Survey of Housing Conditions 1974

563 Family Expenditure Survey 1975/76 Part I_
General Summary

595 Young Couples Survey 1977

593 Family Expenditure Survey 1975/76 Part II

610 Survey of Employees Earnings 1976; 1977

626 Surveys of Income 1978

TECHNICAL SERIES
21 Agricultural Statistics in Israel (1964)
31 Classiifcation of the Family Budget

CENSUSOF POPULATION AND HOUSING 1961
Nos. 16, 23, 31.

13 Housing Conditions and Household Equip
ment  Data from Stage B of the Census

15 Income of Employees and Families  Data
from State B of the Census.

CHAPTER XII. LABOUR AND WAGES

LABOUR FORCE SURVEYS

DEFINITIONS

The civilian labour force. All civilians aged 14 and
over, who were "employed" or "unemployed" in
the determinant week according to the deifnitions
given below, are included in the Civilian Labour
Force.
a. Employedare persons who worked at least one

hour atany 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; persons in
institutions, allofwhom were employed for 15
hours or more perweek,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 duirng 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 prepa
ration 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 determi
nant 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
during the determinant week (evenfora single
hour), and actively sought work during that
week by registering at the General Labour
Exchange Office by personal or written appli
cation, etc. Employees who were temporarily
absent 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 thecivilian labourforce: all persons aged 14
and over who were neither "employed" nor "unem
ployed" 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 HwAr is theweekending on theSatur

day preceding the enumerator's visit.

Economic branch. Each employed person was
included in the economic branch to which the estab
lishment or institution in which he worked duirng
the determinant week belonged. Employed persons
in qibbuzim were classified according to the branch
in which they were active.

Occupation. Classification by occupation relates
to work performed by the worker at his place of
employment, regardlessof any trade he learned but
which he is not practicing at present.
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country (except qibbuzim, institutions and
Bedouins). Regarding the structure, the organiza
tion and the execution of the survey  see Chapter
XII, Labour and Wages. The data in Tables XI/21
and XI/22 were obtained from the Housing Condi
tions Survey 1978, which was added as a special
subjectof investigation to the LabourForce Survey
held in JulySeptember 1978, and in which 7,500
households were surveyed.

DEFINITIONS

Numberof rooms in the dwelling. all rooms which
are used by the familyaslivingquarters.Thefollow
ing were not included in the number of rooms: kit
chens, bathrooms, toilets, verandas, rooms used for
business purposes or for work only and rooms let to
lodgers. Haifa room was counted as a room.
Numberofpersonsper 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

known. These categories were previously included
with "not known if domestic help or nurse
employed." The 1978 data are therefore shown
according to both questionaires.

A family employing domestic help is any family
which employed a paid household help or nurse in
the determinant week.

OWNERSHIP OF DURABLE
GOODS56

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Ownershipofdurablegoods. This definitioncovers
the households which ownthecommodityas wellas
those which permanently use a commodity, though
they do not legally possess it. Thus, ownership of
private car includes both a car legally owned by a
household member and a car not legally owned by

oneof the household members, but permanently at
his disposal for private use, such as an employee
using the car of the enterprise after work hours.
Percentages in Table XI/24 are outof all families

in each group.

Data on employment of domestic help are
annual estimates, which have been culled from an
investigation within the frame of the labour force
surveys since 1967.

In the new Labour Force Survey questionnaire,
the families, some half of the sample, have been
asked, since January 1978, not only about the
number of hours for which theyemployed a domes
tic help or nurse, but also( 1) if they usually employ
one, but the previous week did notdoso;(2)if they
employ one, but the number ofhours worked is not

SOURCES

The estimates are based on results from the cur
rent investigation on durable goods which is con
ducted 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 defini
tion above on Income Surveys(.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

225 Survey of Household Water Consumption in
Urban Settlements 1963/64

239 Saving Survey 1964/65
327 Agriculture in Israel 1948/49  1968/69

Part II
328 Amidar Residents Survey 1968

368 Family Expenditure Survey 1968/69 PartII 
Levels of Nutrition

378 Family Expenditure Survey 1968/69 Part III
 Family Budgets in Special Populations

388 Family Expenditure Survey 1968/69 Part IV
 Family Income

527 Income of Households Whose Family Heads
Did Not Work 1971  1975

56 See also "Survey of Household Equipment". ibid.. No 6, 1978.
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having a common budgetofexpenses.The family or
household head is the oldest working person. Part of
the family's characteristics, e.g., continentof birth,
period of immigration, age and level of education
are determined by the characteristicsof the head of
the family.
The investigation unit in this chapter is also the

processing unit. On the other hand, the dataof the
income survey presented inChapter XII, relate to a
different unit, this being the individual, who was
engaged as an employee at least one day during the
investigation period (For more details see the intro
duction to Chapter XII).

The sample. About a quarterof the families inves
tigated by the Labour Force Survey are included in
the sample (see introduction to Chapter XII 
Labour and Wages).

METHODS OF COMPUTATION

Estimates on all households of the population
were obtained by multiplying the surveydata by an
inflating factor (weight). The weight of the family
head asan individual in the Labour Force Survey has
been assumed as the family's inflating factor (for the
methodof its determination, seeChapter XII). This
weight was multiplied by an adjustment factor,
which allowed for the fallout between the Income
Survey and the Labour Force Survey (fallout result
ing from refusal to report on income, absence, etc.),
which amounts to about 1Woof the householdsand
was calculated separately for each type oflocalityin
each quarter year.

FOOD BALANCE SHEETS

DEFINITIONS

Thefood balance sheet is a recordof the sources of
food, their description and the calculation of their
nutritional value (calories, fat, protein, mineralsand
vitamins) consumed on averageper capita per day,
by the actual population living in Israel in the year
surveyed  the 'average de facto population' (See
definition 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.

Foodcommodity. The food commodities recorded
here aregenerally'primary' commodities,and from
these are calculated the nutritional values of food
commodities obtained from them. For example, the
item 'wheat' contains wheat used for manufacture
for bread, biscuits, noodles etc. Quantities of com
modities are recorded at the weight and measure of
theprimary commodity; for example, canned veget
ables 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, excluding a number of commodities
which serve forconsumption and whoseproduction
is completed at the end of the agricultural year, for
which production data of the previous agricultural
year are used.
Exports: exports sent overseas and surplus (posi

tive) of food commodities transferred from Israel to
Judaea, Samaria and Gaza.
Imports: imports from overseasand surplus (posi

tive) of food commodities transferred from Judaea,
Samaria and Gaza to Israel.

Change in stocks: change in the stock ofcommodi
ties from local production and imports.
Notforfood and waste.In this colum n, the quanti

ties were recorded which were used for fodder and
seed. and for industrial. processing into alcoholic
dnnKS and nonfood products. Quantities of waste
were estimated only by perishable food commodity
coefifcients (such as fruit and 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 inanother commodity, such as quanti
ties of raw sugar in chocolate and sweets.

The quantities are those at the disposal of the
consumer, and not those actually consumed.

HOUSING55

The data on housing density and number of
rooms in dwelling are annual averages obtained
from the current investigationof the Labour Force
Surveys and they relate to all the families in the

55 See also "Housing Density 1977" ibid.. No. 8., 1978
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SOURCES

Data in the survey were obtained from a sample of
about 2,250 urban families, each having been inves
tigated during one month of the period between
June 1975 and May 1976 (see "Method oflnvestiga
tion" below).
Investigation unit is denned as "a familyofconsu

mers",i.e. a groupofadults and children living most
of the week in the same dwelling and eating at least
one meal a day together.

The Sample. The dwelling was used as the sam
pling unit. The following subsamples and lists were
used as a framework for selecting the sample:
a. for the ifrst quarter  subsample of labour

force surveys investigated in 1973/74.
b. for the other 3 quarters  arnona lists of local

authorities, updated for April 1975.

METHODSOF INVESTIGATION

The households investigated recorded all their
expenses every day during one month in a "Daily
Record Ledger" with the guidance and assistance of
enumerators of the Central Bureau ofStatistics who
visited every household about onceevery 4 days. In
addition, the enumerator obtained details from the
households replying on their expenses over the last
year on goods purchased at irregular intervals (and
therefore not always to be properly obtained from
the Daily Record Ledger)e.g., purchaseof furniture
and household equipment, expenses on education,
etc. These details were recorded in a special questi
onnaire 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 SURVEYS54

The data presented were obtained from the Sur
veys of Income currently conducted since 1965
within the frameworkoftheLabourForceSurvey of
the Central Bureau ofStatistics. (Seedetailed expla
nations in Chapter XII  Labour and Wages.)
More detailed results of the Income Surveys and

also a detailed description of the methods adopted
and the deifnitions used were published in Publica

tion No. 626 of the Special PublicationsSeiresof the
Central Bureau of Statistics.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

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 salaried work and from additional
salaried workof the headof the family andof other
earners in the household together with all allo
wance, e.g.I 3th month salary, payment for over
time, premiums and bonuses and income from
selfemployed work and property income, interest
and dividends, current income from assistance and
pensions of all household members. Nonrecurrent
payments (e.g. inheritance, severance pay from the
place ofworketc.)were not included nor were impu
tations made for income from the use of own dwel
ling or other types of income in kind.
Deciles. A decile is a group including ten percent

of the families, which are ordered by sizeof income,
beginning with families of the lowest income in the
lowest decile up to the families with the highest
income in the upper decile.

SOURCES

The population to which the data in Tables
XI/58 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 isdeifnedasa
household whose head is an employee ora coopera
tive member. The populationinTableXI/9 refers to
urban households,of whichthefamilyheadsdidnot
work in the year surveyed.
Thesurveyperiod. An income survey is carriedout

four times a year. In each quarterly survey each
individual, aged fourteen and over, is investigated
on his income duirng the twelve months preceding
the enumerator's visit. Hence, data for a given year
relate, on average, to the income of the beginning of
that year.
The investigationandprocessing unit is the house

hold, which includes all its members aged fourteen
and over.
The household is a "consumer family", i.e., a

group of people living permanently at one place and

54 See also "Income of Employees 1979" in Monthly Bulletinof Statistics, No. 1 1, 1980.
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components was investigated separately, and some
times by different methods (see "Method oflnvesti
gation" below). Because of increases in prices
during the survey period, all data are presented on
the base of the average level of prices in the survey
period.
Tola! income is the gross money income (see defi

nitions 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 valueof goods
taken by a selfemployed person from his business
for his personal use or which an employee received
from his employer without payment.
Compulsory payments are taxes imposed directly

on income: income tax and national insurance.

Net income: total income (incl. imputed income)
after deductionof compulsory payments.

Transfers to other households include donations
and gifts in cash and current financial support of
other households, both in the country and abroad.
Expenditure is the full price of the commodity or

service actually paid by the household or as agreed
upon with the seller  whether paid in cash or
bought on credit. Sometimes, the price includesalso
additional expenses associated with the purchase,
e.g. interest, commission, transport or installation
costs. On the other hand, installments for goods
bought before the investigation month were not
included in expenditure, nor were advanced pay
ments on account of purchases to be made in the
future. Neither were expenses included 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

expenses of the household, except for compulsory
payments, defence levy, national insurance, savings,
and money transfers to other households.
For the purpose of comparing the expenses on

consumption in the 1968/69 survey with the
expenses on consumption as estimated in the
1975/76survey, some minoradjustments were made
in Table XI/1 according to the definitions used in
the 1975/76 survey.
Savings are the net increase in the households'

property during the survey year from its current
available income, i.e. that portion of the net income
not spent by the family on consumption nor trans
ferred to other households.

Contractual savings are the household's savings
income on a contractual basis. Included are premi
unrs on cumulative life assurance, payments to pen
sion funds and repayment of mortgages (principal
part).

Significant nonrecurrent receipts are receipts
which enlarge the family's property, such asrepara
tions from Germany, lotteries and prizes, gifts in
cash, etc.

Nonsignificant, nonrecurrent receipts are all
receipts which do not enlarge the family's property,
butonly 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 standardperson: thenet household
income is divided by the number of standard per
sons 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 eco
nomics 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 following table.This approach relates to each
additional person in the family a smaller marginal
influence from the pointof viewof 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
0553.204 persons
0.553.755 persons
0.504.256 persons
0.504.757 persons
0.455.208 persons
0.405.609 persons

Every additional
0.40person
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SERIES OF PRICE INDICES OF INPUT IN
BUSES

Chaining
coefifcient51Base periodPeriod50

10.347"

Average 1969

I III 1978

1 III 1970
X XII 1977

SinceI III 1978

total expenses on the entire basket during the base
period. and the changes in their pricesa re currently
estimated according to the prices ofnewassetsand
equipment. The weigh! ofhi red assets was set down
according to the percentage of rentals of all the
companies' expenses on the basket during the base
period. and these rentals are measured currently.

INTEREST RATES OF MORT
GAGES FOR HOUSING

Data on interest rates of mortgages for housing
were last published in the Statistical Abstract of
Israel no.30  1979. p.279.

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES

5* Consumer Price Index (1959)
1 1* Agricultural Input and OutputIndexes (1961)
17* Index of Input Prices in Residential Building

(1964(

22* The Wholesale Pirce Index of Industrial Out
put for the Domestic Market 1965

24* Price Index of Inputs in Road Construction
(1966)

29 Consumer Price Index (1968)
31* Classification of the Family Budget (1969(

CHAPTER XI. LIVING CONDITIONS

SURVEY OF FAMILY
EXPENDITURE

1975/76

Data on the urban 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 consumptionpatterns, forecastsofdemand. the
standard and composition of nutrition, the income
and saving level and their composition. and for
updating the basket of the Consumer Price Index5'.

Thesurveypopulation included all the households
of the country's urban population. This population
lives in 102 localities. Thereof, householdsof 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 01" 78 urban
localities were investigated.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Sources and uses. The household budget has been
divided into sources and uses. Uses include direct
taxesand transferstootherhouseholds, expenditure
on consumption and savings. Each of these budget

50 Sources: Surveys on bus companies' expenses.
51 Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining." above.
52 Excl. wages of cooperative members.
53 See ihe Monthly Price Statistics. No. I . January 1977 (Hebrew only).
* Hebrew only.
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THE INDEX POPULATION

The present index relates to a basket of inputs of
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 touring
by buses. For this purpose, the bus companies were
defined as including all departments ofthecompan
ies, on condition that there are no commercial tran
sactions 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 enterprises, whict] are con
nected with the bus companies as being their prop
erty. Thus, the index population includes Stations
Enterprises (Mifale Hatahanot).
The index population does not include the buses

owned by various establishments which are kept for
their own employees only.
The index basket includes all the materials, com

modities and services which serve for the operation
of bus services during the base period and whose
prices are measurable. The index basket does not
include items, for which the expenses are defined as
investment (e.g., expenses on construction, pur
chase of new buses, etc.) and items, whose prices are
involved with special measuring difficulties
(expenses on investments, gifts,donations, etc.)The
previous index, till the beginning of 1978, did not
include enterprises which are connected with the bus
companies as being their property nor were such
enterprises included in the basket of labour services
of cooperative members.

SOURCES OF WEIGHTS

The present index basket represents the composi
tion of inputs of bus companies in 1976/77. Data on
the composition of the bus companies' expenses on
the various materials, goods and services, were
received in the Survey of the Bus Companies'
Expenses. which investigated the detailed composi
tion of the expenses of eight bus companies in
1976/7748.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION

The index measures the pricesofabout 150 mate
rials and services. Prices are those paid by the bus
service branch at those places, where they usually
buy those materials, goods and servces, and accord
ing to an arrangement which is customary in these
markets (i.e., including customs, purchase taxes and
other levies).

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labour services*9. The weightof labour services of
employees: drivers, administrative workers, etc.,
mechanics, and service workers, were set down
according to the percentage of the bus companies'
expenses on hired labour services of their total
expenses on the index basket. For these purposes,
the following items were defined as labour services:
gross wages, which the employer pays directly to the
workers, and payments of the bus companies to
variousfunds (National Insurance, Mivtahim.etc).
The weight of labour services of cooperative
members is estimated at 609£> of members' receipts.
The current measuring of labour service prices

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 mustensure that the
index should reflect only the changes in the expenses
necessary to buy an unchanging basket of labour
services (representing the rosterof the workers dur
ing the base period) and not changes in the composi
tion of the staff or in their employment.
The method of measuring applied here is conse

quently the measuring of the companies' expenses
)which include the two abovementioned compo
nents) per workhour on wages paid to a sample of
individual workers whomtheyemploy. This sample
represents the compositionof the entirestaffduirng
the base period.
Assets and durable equipment. The weight of the

companies' property and equipmentare determined
according to the percentofdepreciation valueof the

4g ibid. No. 11, 1978.
49 For Retails on this item see ibid.

(47)



The basketincludes' all materials, commodities
and services which the hotels included in the index
population purchased for the current management
during a given period and whose pirces can be mea
sured. The basket does not include prices of items
which are defined as investmen! (e.g. purchase of
shares, expenses connected with the acquisition of
assetsand durable goods) and pricesof items whose
measuring is especially difficult, such as expenses
on interest, donations, gifts and expenses abroad.

SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the present index is based on the
ifndingsof SurveyofHotel Expenses1977/78*'. This
survey, conducted in AprilSeptember 1978,investi
gated the detailed structure of the expensesofabout
1 24 hotels in 1977/78.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION

The index measures the pricesof about 220 items
of materials, commodities and services. The prices,
ח0 which this index is based, are those paid by the
branch to the suppliers of the various commodities
and services (importers, wholesalers and retailers)'.
Reports on these prices are obtained mostly by mail
from about 130 suppliers.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labour services. The weightofeach item as well as
the weight of labour services of various groups of
workers (such as administrative, cooks, waiters, ser
vices etc.) were set down in accordance with the
percentage of the hotels' expenditure on labour ser
vices out of their expenditure on the entire basket.
For these purposes, the following were defined as
expenses on labour services: all the components of
gross wages, which the employerspay directly to the
workers: other labour expenses paid by the hotels
for their workers to various funds (National Insu
;.a nee, Mivtahim, etc.); thehotel's expenses on food
for their workers, not considering the hotel's
recei pts from the workers for their meals, or service
charges.

The current measuringof the labourservice prices
reflects only the changes in the necessary expenses
on aifxedbasketoflabourservices(representing the
roster of workers during the base periods) and not
the changes in prices which are causedby changes in
the composition of workers or in their employment.
The measuring applied is based on the reception of
data on daily wages paid to a sample of hotel
workers. This sample represents all workers duirng
the base period45.

Assetsand durable equipment. The weightofassets
and durables, which are the property of the hotels is
determined by the percentage oftheir depreciation
value of the total expenses of the hotels, and the
changes in their prices are estimated currently
according to the price fluctuationsofnewassetsand
equipment. The pricesofassets which the hotels hire
is determined by the percentage of rentals of the
total expenses, the rentals on these assets being mea
sured currently.
In addition to the general index, a subindex of

hotels listed for tourists is compiled, which appears
regularly in the Monthly Price Statistics, but not in
the Abstract.

SERIESOFPRICE INDICESOFINPUTIN
HOTELS

Period

Mil 1969XXII. 1978

Since 1111 1979

Base period

Average 1969

Average 1978

Chaining
coefifcient46

12.692

PRICE INDEX OF INPUT IN
BUSES47

USES

The index serves for setting down tariffs and
granting of subsidies in the buses branch and as a
current indicator of developments in the branch's
prices.

44 Cf. details on ifndings and methods ibid.. No. 8, 1979.
45 The series was updated and improved in 1978  Cf. ibid.. No. 8, 1978 (Hebrew only).
46 Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining," above.
47 Detailed descriptions see in Price Index of Input in Buses, Monthly Price Statistics. No. 2. 1971 (Hebrew only). As for

updating and consequent changes, cf. ibid. No. 11, 1978.
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THE INDEX POPULATION PRICES MEASURED

As in the index of output and input prices in
agriculture, two setsof indices are compiled within
the frame of the indexof input and output prices in
citriculture: (a) an indexof input and output prices
at the port gate, the gateof the local market orof 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 pointof viewof the products and servi

ces, the output price index relates,in principle, to the
entire output which the citrus branch markets as
well as the output for own consumption; the input
price index of the branch relates to all purchased
inputs from other branches which served for the
above production at the stagesof cultivation, pick
ing, packing, transport, etc.
The index which relatesto prices atthe gateof the

packinghouse, covers onlythe outputs uptothe gate
of the packing house, and for the input price index, it
covers the inputs which serve for the production of
the above outputs, as regards picking and transport
to the gate of the packing house.

SOURCES OF WEIGHTS

As of 1976/77, there are two sets of weights in
each index: one for the entire branch populationand
one for a part 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 mar
keting quantitiesofeach product, as obtainedfrom
seires on agricultural production at product prices:
these weights are the average relative importance of
each product inthe entire output during 1973/74 
1975/76.
The value of inputs, according to which the

weights of the price index were determined, is
derived from two main sources: national accounts
estimates, the value of production and marketing of
enterprises supplying materials and services to the
citrus branch, etc., and data on the profitability 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.

Up to 1976/77, prices were measured at the pack
ing house gate only, i.e., without packing and trans
port expenses, etc. Prices were computed separately
for each strain without distinction of use (exports,
direct consumption, industry).
As of 1976/77, prices of packing, transport, etc.,

are also measured for each use.
The input price index measures also prices of

packing, transport from packing houses to ports,
port services, etc.

SERIESOF PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN CITRICULTURE*0

Period4 Base period
Chaining

coefficient42

1. Price index of outputof citriculture
1965/661975/76
Since 1976/77

Average 1965/66 I. .

Average 1975/76 | 4.494
2. Price index of input in citriculture
1965/661975/76
Since 1976/77

Average 1965/66 I. .
Average 1975/76 4.442

PRICE INDEX OF INPUT IN
HOTELS43

USES

The index serves as a base for setting down tariffs
and grantingof subsidies in the hotel branch as well
as a current indicator for the development in the
branch's prices.

THE INDEX POPULA TION

The present index relates toan input basketofall
hotels, pensions and convalescence and rest houses
opened before January 1977 and operating during
that year, except holiday camps and youth hostels
and camps.

40 Excl. the "Services to Agriculture" branch.
41 Agricultural years. Source: Data on marketingof cilrus rfuit.
42 Cf. explanation in "GENERAL  Updating and Chaining". above.
'*3 Methodological details see in Price Index of Input in Holds 1969. in Monthly Price Simistics, No. 1 |970 (Hebrew on,v(
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The input value of each product is estimated
according to various sources, e.g.. farm income
accounts, production and marketing values inenter
prises supplying materials, products and ser\'ices to
the agriculture branch, etc. The weightsofthe input
price index are based on value data for 1975/76.

PRICES MEASURED

In the agricultural output price index, the prices
measured are not commercial market prices but are
calculatedby dividing the revenueofthe agriculture
branch by the marketed quantity of each product,
the said revenue containing both the income from
the buyer and the subsidies and completions from
the government for part of the produce.
The input price index, on the other hand, mea

sures commercial market prices which include all
taxes and impositions on the product up to the
marketing stage to the agriculture 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 partial popu
lation which was surveyed till that year, the prices
are measured since that year at an additional deliv
ery point. Thus, output prices of citrus fruit had
previously been measured at the gateof the packing
house, i.e., without packing expenses, transport
from the packing house. etc., whereas in the up
dated index the prices of packed fruit are also mea
sured  according to the transaction terms (at the
port for exported fruit, at an industrial establish
ment  for fruit destined for processing, etc.). The
updated input index measures also pricesof citrus
fruit packing, transport from packing house to ports
and port services, which had not been measured
previously.

SERIES OF PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN A GRICULTURE16

Period3 Base period
Chaining

coefficient"

1. Price indexof agricultural output
1958/591965/66
1966/671975/76
Since 1976/77

Average 1958/59
Average 1965/66
Average 1975/76

2. Price index of input in agriculture

1958/591965/66
1966/671975/76
Since 1976/77

Average 1968
Average 1965/66
Average 1975/76

1.365
4.474

1.497
5.156

INDEX OF OUTPUT AND INPUT
PRICES IN CITRICULTURE39

USES

The index of output and input prices in
citriculture is a branch index, which, along with the
index of output and input prices in agriculture,
measures the changes in prices which the citriculture
branch only receives for a basket of its output, as
against the changes in prices which it pays for a
basket of its input, where eachbasket .represents the
composition of the output and input ina given base
period. The principal usesof the indexare to serve as
a deflator for the production and marketing values
of the branch in current prices, in order to convert
them into terms in fixed prices, and as an index
whichmay help in calculating the termsof trade and
profit of the citrus branch.

36 Excl. the "Services to Agriculture" branch. Price indices that include this branch, have been compiled since 1975/76.
37 Agricultural years. Source: Agircultural produce marketing data for output pirces, and for input pirce  national accounts

estimates, marketing by suppliers, etc.
38 Cf. explanations in "GENERAL  Up<iating and Chaining," above.
39 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 (Hebrew only(.
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PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN AGRICULTURE34

USES

The Index ofOutput and Input Prices in Agricul
ture measures the influence of price changes on the
agriculture branch's income from marketable out
put 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 profitability of
the whole of the agriculture branch and to help in
analysing the influenceof the changes in the terms of
trade 5נ on income, expenditure and profit. The
index also serves as a deflatorforconverting values
ofagricultural production and marketing at current
prices into terms in fixed prices.

THE INDEX POPULATION

As of 1976/77, all activities deifned in division 0

 Agriculture, Forestryand Fishing in the Clas
sification of Economic Branches  1970 are
included. According to this deifnition, the agricul
ture branch included establishments engaged in
agriculturalproduction, e.g., field 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 ofseed, etc.
The branch does not include veterinary services,

planting of gardens and gardening, water supply to
agriculture, land preparation and irrigation and
marketing of agricutural produce.
This definition 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 output

from other branches marketed by the agricultural
branch, as well as that intermediate produce, part of
which passes through the agricultural branch as
commercial transactions at market prices and out
put destined for own consumption. The input price

index includes all inputs purchased from other
branches as well as that part of intermediate pro
duce 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,theindex includedonly 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 presentindex covers, as previously, onlyout

put 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 beencom

piled, which refer to two populations, as follows:
a. A general index, which relates to the entire out

put produced and to the entire input used in the
whole agriculture branch;

b. An index that referstoa/jarrof the population,
which includes the output marketed by the agri
culture branch (excl. establishments classed
under"agricultural services")to otherbranches,
and the inputs that agriculture buys from other
branches  this index being a sequel to the
previous one.

SOURCES OF WEIGHTS

The weights of the agricultural output and input
price indices must in principle reifect the relative
importance(in thousandths)of the various kinds of
output and input values within the overall value
during the base period.

As of 1976/77, there are two setsofweights  one
for the entire population and one for a partof the
population, as specified above.

The value of the produced and marketed output
of each product is estimated by multiplying the pro
duced and marketed quantityofeach product  as
obtained in the series on agricultural production
value by the prices of produce which are collected
for the agricultural output price index. The weights
of the output price index are based on the average
relative importance of the product in the overall
output in 1973/74  1975/76.

4 Fordetailson the index's Principles see in Technical Publicalions 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)

5 Tf'™s of'rad'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. v '
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b. index of export prices thai includes the overall
returns per export dollar, measuring the changes
in the industry's income that originates from the
above mentioned product basket, but relfects 
besides the changes in f.o.b. prices (which are
influenced bychanges in exchange rates)  price
changes also in oiher revenue components,
which exporters receive for each export dollar:
rebates of indirect taxes, customs duties and
purchase tax, reimbursements from branch
funds and preferred credit terms within the
frame of export financing programs. This index
is compiled by multiplying the export price index
in U.S. dollars by the indexof returnsperexport
dollar, the price index in dollars deriving from
the export price index in IL.
The main use of the index of net f.o.b. export

prices of industrial output is to deflate the value
series of industrial output at current prices and to
convert them into valueseries at fixed prices.
The seriesof the net f.o.b. export price indices and

the series including also the additional returns per
export dollar, may serve as an efficient tool for
creating policies intended to encourage exports.

INDEX POPVLA T10N

The populationof the presentindices includes all
exported goods by industrial branches, except for
products of the "diamonds" branch, becauseof the
difficulties in defining them, and consequently, in
measuring their prices. Til! 1977 the population did
not include products of the "printing and
publishing" branch and some groups in "transport
vehicles" and "melals".

WEIGHTS OF INDICES

For the nel f.o.b, export price index the weights of
major branches and their subdivisions and
commodity groups are determined according to
their relative share in the overall \alue of nel f.o.b.
export prices in I 977 for the entire industry, excepi
the "diamonds" branch which is not included in ihe
index population.

For the f.o.b. export index, which includes the
general returnsper export dollar, weights were fixed
formajor branches in a similar way, with the export

value including reimbursement of 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 originating in export
oriented credit programs.

THE COMMODITY SAMPLE AND METHOD OF
COLLECTING PRICES

For the present export price indices, prices 01'

about 1,800 products are measured in about 270
industrial establishments.
The sample includes all establishments with a

relative large share of the toial exports of each
commodity group in the sample, so that products
are included, which are important due to their share
in each group and are exported continuously.

For the net t'.o.b. export price index, the prices
measured are those which the exporting
establishment receives on the ifrst transaction in the
port of origin: f.o.b. price in Israeli pounds is net of
commissions, and when stated as c.i.C. prices,
transport and insurance fees are also deducted.
These data are collected from export entries and

from the invoices attached to them.
The indexofoverall export pricesis derived from

the aboveindex, byaddingthe changes inthe above
mentioned returns per export dollar.
Data on the components of the additional returns

per export dollar are supplied by the Bank of Israel
and the customs.

SERIES OF EXPORTPRICE INB1CES OE
INDUSTRIAL OUTPUT

Period Base period
Chaining
coefficient'

a. Indexof export prices (f.o.b.(
HI]1973XXU 1977
Since1III 1978

Average 1972
Average 1977 4.059

b. Overall index based on export prices and oiher
components of returns
)9721977
Since 1978

Average 1972
Average 1977

.?.? Cf. explanaiions in "GENERAL  'Jpdating and Chaining, abov
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WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET26

USES

The main use ot me index is the deduclion of
seiresof industrialoutput value computed at currenl
prices by their conversion into series of values at
constant prices.

THE INDEX POPULATION

As industry are defined ail establishments of the
"manufacturing" branches as defined in Standard
Industrial Classiifcation of All Economic Activities
1970.

The index frame includesall productsand services
produced and soldbyeach industrial establishment,
whether theyare sold toanotherestablishmentorto
other branches in the country. Intermediate pro
ducts which serve for further production within the
industrial establishment are not included, since this
partof the output is not sold.Neitherdoesthe index
include the products and servicesof 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 baskei of the present index, whose
prices have been measured since January 1978,
represents the composition of the marketed indus
trial output during 1975/76. Data on the value of
marketed output by branches and subbranches,
were obtained from the Survey of Industry and
Crafts 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(.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION

The index measuresabout 1 ,000 typesof products
and services.
The pricesof thevarious products and servicesare

collected at a sampleof about 800 establishments.
The sample includes most "large" establishments,
which are important in the output value of the
branch, and medium and smaller establishments,
which are representative of their group.
The prices measured are those erceived upon the

first transaction, generally at thefactorygate. These
are market prices, including purchase tax but not
subsidies.

SERIES OF fVHOLESALE PRICES INDICES OF
INDUSTRIALOUTPUT "

Chaining
coefficient
to previous
index"

Base periodPeriod'8

1.138'0
6.I0510

Average 1963
Average 1968
Average 1977

11964XII 196829
I1969 XII 197729
Since I 1978

EXPORT PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL PRODUCTS31

DEFINITIONS AND USES

Two sets of export prices indices are published:
a. index of net f.o .b . export prices (in IL.) of

industrial outputn , measuring the change in the
industry's income originating from sales abroad
of a given product basket. which reflects the
changes in net f.o.b. export prices in Israeli
pounds which the industry received from its
customers abroad;

26 Sec methodological details in Technical Publication No. 22 (Hebrew only) (see list below).
27 See also appendix, in Monthly Price Statistics, No. 1. 1978 (Hebrew only).
28 Ci. Updating the Wholesale Price Indexof Industrial Output for ihe Domeslit Market. ibid. No. 1, 1969, and No.I, 1972

(Hebrew only),
29 Sources: Surveys of Industry 196!  1963 and Census of Industry 1965, accordingly.
30 Excl. "Diamonds" and Printing and Publishing."
3 i Full details on definitions, principles, methods ol computation, rtc, were published in ibiiL, No. S, 1975 (Hebrew only) for ihe

index oi net export at f.o.b. prices, and m No. 1 1, 1976. lor the export price index which includes the total returnsof IL. per
U.S. dollar.

32 The indexof net f.o.h export prices presented herediffers from Ihe index published in foreignIrade statistics;: here,the index
measures only pirce changesof exportedeoodsby measuringpircesofspeciifc commodities andnot changesin average values
of wider groups ol commodilies. Besides, ihe index is presented according to export value in IL. '
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SERIES OF THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING

Chaining
coefficient
to previousBase periodPeriod 21

index22

VI 1950VII 19501 1964
6.680I 1964I1964 XII 1968
1.259Average 1968I1969 IV 1975
3.434IV 1975Since IV 1975

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION23

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 indi
ces of 'total road construction' until their updating
in 1973, but are not now included.
Each subindex reflects the changes in the

expenses on a fixed basket of materials and services
which are used in road construction, which repres
ent the composition of the expensesof the respective
kind of road construction during the base period.
The general index, which is a weighted average of
the four subindices, reflects the changesin the input
prices 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 con
struction, etc.

THE INDEX POPULA TION

The indexcovers all expenses of road builders in
Israel, whether they are contractors and sub
contractors or road construction departments of

ministries or public institutions. A few expense
items, for which no reasonable method of price
measuring could be found (e.g. interest), are not
included in the index: Neither are expenses on con
struction of concrete roads and parking places
included, nor are construction works not connected
with roads (digging for foundation pillarsfor build
ings) and special engineering works connected with
traffic on roads (e.g., traffic lights).

SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the present Index used since Janu
ary 1973 is based on the Survey of Expenditure on
Road Construction, which was conducted in 1972
and which investigated the composition of the
inputs in projects whose construction was com
pleted during the years1970 197124.

SAMPLE OF MATERIALS, SERVICES AND
BUSINESSES

The fluctuations in the pircesof the above menti
oned items in the present index are represented by
the changes in the pricesofabout sixtycommodities
and services, which were collected at about eighty
places of supply 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 measuring of wage fates,
which had been used before, since the first compila
tion of the Index in 1966 until December 1972.

SERIES OF THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION

Chaining
coefficient
to previous
index 25.

Base periodPeriod

1.542
I 1966
Average 1972

I1966 XII 1972
Since I 1973

21 The sources are tor VII 1950I 1964  an analysisof the compositionof inputsin the building through framework andsince
1964  surveys on building expenses conducted in 1961, I 966/67 and 1972/73.

22 Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
23 Details on findings of the survey and tuemif.tb.ads.ol its execution see in Technical Publication No. 24 (see Hsi below). Thi

updatingof the index is described in Updating of the Price Index of Input in Road Construction. Monthly Price Statistics
No. I. 1973.

24 Ibid.
25 Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above (Hebrew only(.
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changes in dwelling prices and key money (espe
cially for the interest component). The changes in
prices of dwellings and key money are measured in
quarterly surveys on a sample of newly occupied
dwellings, during each quarter of the year (Table
X/5)'5

CONSUMER PRICE INDEX S£R7£Si6

Chaining
coefficientBase periodPeriod
to previous
index"

IX 1951IX 19511 1959
2.753I 1959I 19591 1964
1.347Average 1964I1965 XII 1969
1.237Average 1969I1970 XII 1976
4.112Average 1976Since I 1977

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING18

USES

This index serves mainly as a base of linking
building contracts andof subtracting the change in
prices from the value of investmentsinbuilding, etc.

THE INDEX POPULATION

This index coversall expensesof contractors and
subcontractors on materials and services destined
for residential building, except for some items for
which no reasonable methodof measuring could be
found (e.g., land, interest) and expenses on land
development (e.g., ground levelling, foot paths)and
on building licences, planning and supervision, mar
keting and advertising.

SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the current index, whose prices have
been measured since May 1975, is based on the

findings of a survey of expenditure on construction
of residentialbuildings conducted in 1974. It investi
gated the composition of inputs in about 1 80 build
ing projects which were completed between July
1 972 and September 1 973". In order tocompute the
weights, the survey data were evaluated at prices of
the base period (April 1975).

SAMPLEOF MATERIALS AND METHOD OF
PRICE COLLECTION

Within the frameof the index, the pricesof about
250 materials and services are measured directly
with a sampleof about 200 wholesalersand produc
ers, who supply materials and services to contrac
tors all over the country. The prices which are
measured are tho'^e paid by contractors and subcon
tractors to all tjtpes of suppliers.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labour services. The weightsof the labour services
ofalltypesduring the base periodwere fixed accord
ing to the percent of actual expenses on wages by
contractors, out of their expenditure on the index
basket.
The price changes of labour services were esti

mated currently, until December 1970, according to
the changes in wage rates which are determined by
the General Federationof Workers (the Histadruth)
in the Construction, Wood, Metal etc., branches,
with the addition of payments to various funds
(Construction Workers' Insurance Fund, etc.). The
changes in the official rates were not always identi
cal with the changes in the wages which were actu
ally paid by the contractors; consequently, as of
December 1970, the wages actually paid have been
measured 20.

Durable equipment. Expenses on use of durable
equipment owned by the contractors are represented
in the index basket by an estimate of depreciation
expenses of such equipment in the base period.
Changes between the periods are estimated accord
ing to market prices of new equipment.

5 Details on methods of measuring pricesof dwellings see in Technical Publication No. 29 (see list below). As for changes
introduced in 1970,see MonthlyPrice Statistics. No. II. 1970(Hebrew only).

6 The principlesof ihe Index since 1959 seein Technical Publication No. 5. Forthe alterationsin January 1962, January 1965,
January 1970.and January\911,see MonthlyPriceStatistics No. I, 1963; forthe updating in 1969  No. I, 1970, and for (he
updating in 1976  No. 1, 1977 (Hebrew only).
Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.

8 Cf. Technical Publication No. 17 (Hebrew only).
Details on findingsof the survey and the methodsof itsexeculion, see in SurveyofExpenses on ConstructionofResidential
Buildings\9T4, MonthlyPrice Statistics.No. 5, May I 975 (Hebrevonly). As for the findingsof the previous survey of 1968. se
the same monthlyof January 1969.
See details on changes ibid, No. 3, 1971 (Hebrew only(.
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monthly or quarterly indices, except the export price
index and the agricultural output price index.

UPDATING AND CHAINING THE INDICES

Each index is updated every few years; whenever
this is done, the basket and its weightsare updated.
As a rule, the updated index is presented on a base
different from that used prior to the updating.
For practical purposes, different series of the

same index, which are presentedaccording todiffer
ent base periods, can be chained and presented on a
uniform base. The general formula of chaining
(from the point of viewof base periods) is multiply
ing the index by a chaining coefficient, i.e. the level
of the previous index in the base periodof chained
index divided by 100.

THE CONSUMER PRICE INDEX12

USES

The index and its componentsare used mainly for
linking securities and mortgages, for determining
the costoflivingallowancesin wagesandfor analys
ing the trend of prices in the economy.

THE INDEX POPULATION

The Consumer Price Index relates to goods and
services consumed by all families residing in urban
localities.
Until 1969, the index measured the consumption

prices for employees' families only.
The index basket includes all goods and services

destined for consumption whose prices are
measurable.
Classiifcation of commodities. The classification

of commodities which makeup the basket is by
consumption groups (Table X/3), where the direct
connection ofacommodity toa group is determined
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 ifnished (Table X/4)13.

SOURCES OF WEIGHTS

The composition of the family expenses on con
sumption during the base period is obtained from
the Family Expenditure Surveys. In the present
index, which isbased on 1976, the weights were ifxed
accordi ng to the Family Expenditure Survey con
ducted in 1975/76'4.

SAMPLE OF COMMODITIES AND SERVICES

The changes in the price levelofall the consump
tion items are estimated according to the changes in
consumer prices of about 1,000 commodities and
services. The prices of these items are recorded
monthly ina sampleof about 1,500 storesand busi
nesses in 42 localities. Most prices are recorded by
an enumerator who visits the place of sale. The
prices of some commodities and services, such as
transport services, are registered in questionnaires
sent by mail.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Vegetablesand fruit. As a resultof the great sea
sonal changes in marketing and consumption of
vegetables and fruit, the seasonality is reflected in
the index by the fact thatboth the basketof this item
and the consumption of the various commodities
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
according to data received from the families in the
Family Expenditure Survey and to the seasonal
patterns of quantities in the organized marketing
over a three year period.
Ifousing. The prices of the services paid by the

consumer of such an asset, who is also the owner of
that asset, are assessed in the index by estimating
depreci'tion in addition to the capital invested.
The changes in the price of the use of dwellings

between the periods are estimated chiefly by the
changes in the Indexof Inputs in ResidentialBuilding
(for the depreciation component) and by the

12 Methodological description of the measuirng pirnciples, see Consumer Price Index. Technical Publication No. 29
13 cf. Principles of the Consumer Price Index Classification, by Economic Branch, 1964,A/onrA/ypirceS/0//s//cs.No. 7, 1965

Central Bureauof Sialistics, Jerusalem (Hebrew only).
14 Details on ifndings and the methods of its execution see in Family Expenditure Survey 1975/76. Special Series No. 563.
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interest (including linkage differentials on interest)
and receipts from bonus shares and rights.
The index of rate of return which includes all

shares, is obtained as a weighted average of indices
of return rates of individual shares (similarly, the
rate of return index ofbonds is the weighted average
of indices of return rates of individual bonds).
The rateof return index refers to the23rdofeach

month up till December 1979; since December 1979

it refers to the last dayofeach month. Changes in the
index from period to period thus reflect changes jn

tnerateof returnof securitiesbetween thetwo dates.
The index for the end of the year is obtained as a

chained index of the indices for each month. In

Table IX/9 the rate of return index is presented for
the end of the year.

Sources: Official quotationsand statementsof the
Tel Aviv Stock Exchange.

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES

13 Indexof Securities* (1963)
27 Yields ofDebentures* (1968(

CHAPTER X. PRICES

GENERAL

PURPOSES

The purposeof the indices is to measure the per
centofchange in the expenses which are necessary to
buy a ifxed "basket" of commodities and services,
or the change in the revenue obtained for a fixed
basket of commodities and services. Such a basket
represents patterns of consumption or production
as they were reflected over a certain period, which is
the base period of each index. The basket of each
ndex includes commodities and services of
"changingorequivalentqualityand quantity; con
eqently, the changes in the index represent changes
n prices only.

EIGHTS

The weights of each index are weights of value,
nd the importance attributed to each item of the
dex basket equals the percent of the expenses on it
r the revenue from it (duirng the base period), out
f the total of expenses or revenue included in the
dex.

AMPLE OF COMMODITIES AND SERVICES

The change in the price levels of each itemof the
anous indices are estimated according to the
anges in the prices of a sample of various goods

Hebrew only

and services. The selection of these commodities is
determined by their importance in the expenses or
revenue covered by //!eindexandbytheir ability to
represent price trends of large groups of similar
commodities.

METHODS OF COLLECTING PRICES

The pricesofeach commodityin each businessare
recorded by a fixed and detailed definition of the
commodity according to a setof 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 price indices, i.e., the
consumer price index and the wholesale price index
of industrial output, the price measured include
taxes and impositions on the product, V.A.T.
'"eluded. In input price indices, the prices measured
include all'axes and impositions, V.A.T. excluded.

METHODS OF COMPUTATION

The indexof change in the priceofeach commod
ity is computed according to the price of each as
recorded in the various businesses in a given period
(one month, a quarteryear, a year) in relation to the
base period. The general index is obtained as a
weighted average of theprice indices ofall commod
ities whose prices are measured. An average annual
index is obtained as an arithmetical average of the
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CHAPTER IX. FINANCE

FINANCIAL ASSETS

MONEY SUPPLY AND DEPOSITS OF
THE PUBLIC

A banking institution isan institution bound by the
full liquidity instructions of the Bank of Israel,
including commercial banks and credit cooperative
societies, as well as other financial institutions which
are also bound by the full liquidity instructions.
(Mortgage and investment banksand financial insti
tutions are excluded).

The public. Includes households, firms, national
institutions, mortgage and investment banks,
excluding the government and institutions subject to
liquidity (banking institutions).
Money supply is cash held by the public and

demand deposits (current) of the public.
Current deposits are demand deposits of the pub

lie (chequing and nonchequing accounts) and
drafts payable in Israeli currency.
Deposits in savings schemes are savings in autho

rized savings schemes (schemes for which the Sav
jngs Commissioner in the Ministry of Finance has
approved reductions in taxation on interest and lin
kage), excluding authorized savings schemes of the
Post Office Bank and the Ministry of Construction
and Housing.
Other deposits include ifxed term deposits of the

public in banking institutions, longterm linked dep
osits, negotiable certificates of deposit and other
deposits and creditors.
Deposits of the public in foreign currency are

demand deposits and ifxed term accountsof Israeli
and foreign residents, deposited in banking institu
tions in Israel.

TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS

Current accounts are current deposits in banking
institutions excluding drafts payable. Current dep
osits in mortgage and investment banks are also
excluded.

The annual averageof currenraccounts is a sam
pie average of 12 monthly averages. The monthly
average of current accounts is the average of the
balanceofdeposits in current accounts at the end of
the previous month.

Deposits to current accounts area sumofall debits
to current accounts during the year.

The rateofannual turnover^ calculated according
to the formula:

Debits to current accounts

yearly average of current accounts

Credit to the public is free credit plus directed
credit and credit for loans from deposits. Table IX/3
includes credit to the public excluding credit to
mortgage and investment banks.
Source: Statisticsof the banking institutions and

the Bank of Israel.

SECURITIES"

Table IX/6 shows a summary ofthe market value
of securities registered and traded on the stock
exchange.i.e.thevalueofshares,securitiesconverti
ble into shares and bonds at market prices, at the
end of each year. The registered capital value
appearing in Table IX/8 is the average annual
market value over a number of dates during the
year.
Turnoverof securities includes all transactions on

the stock exchange itself, and does not include clear
ing and transactions outside the stock exchange.
Trade on the stock exchange is only a part of total
trade in securities, due to clearing of buying and
selling orders by the banks and the brokers.

The rate of turnover is obtained by dividing the
turnoverby the market valueofregisteredcapital. As
data on registered capital and turnover are at
market prices. part of the change in them is a result
of changes in rates, and notofchangesinthe volume
of trade.

INDICES OF SECURITIES

Since January 1977, the Bureau has made an
index of the rate of return relating to all the traded
shares and bonds registered on the stock exchange,
excluding bonds for institutional investors. This
index measures changes in the rate of return of
shares and bonds, i.e. in addition to rate changes,
cash receipts were also measured  dividends and

11 See also 'Indicesof Securities' in the Supplement to the Monthly Bulletin of Statistics: No. 2. .7ד9\
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of shipments erturned from abroad (without further
processing), which had previously been exported.
Unless otherwise stated, the datafor"exports" refer
to "gross exports"i.e. ,exports without deduction of
"returned exports".

17. Since a considerable proportionof the export
of agricultural produce is generally carried out on a
consignment basis, their value declared to the cus
tpms authorities does not always represent their
final exact value.

As regards citrus fruit, the ifnal data ontheexport
value are obtained after the ifnal settlement of
accounts. Figures on exportsofcitrus until 1978, as
presented in this Abstract, have been revised and
may be considered ifnal. Minor corrections may be
made in the 1979 figures on exports of citrus.

18. "Total exports" include, i.a.:
personal effects which were exported by emi

grants who left Israel;
fuel and food supplied to foreign ships and air

craft in Israeli sea and air ports (they have been
included in export figures since June 1969);
personal effects acquired in Israel and taken out

of Israel by returning tourists;
ships and aircraft.

19. "Total exports" do not include:
shipments ofmotors and partsof aircraftby local

ifrms to their branches or representatives abroad;
shipments of goods which were imported before

but were returned for purposesof exchange, repairs,
etc. These shipments appear under the heading
"Returned Imports";
exports from bonded warehouses;
legal tender (§72.01 in "Classification of Export

Commodities"(.

SOURCES

20. The sources of the data are the forms submit
ted to the customs authorities by importers or
exporters or their agents.
In special cases,data are derived from administra

tive summaries made by various institutions which
coordinate the foreign tradeofcertain commodity
groups.

METHODS OF COMPUTATION

21 INDICES OF PRICE10 AND VOLUME

These price indices are computed as the average
value ofimportsand exports. Whenevera computed
change in the averagevalue ofcommoditiesdoes not
represent the actual change in the priceof the com
modity  either because of lackof homogeneity in
the definition of the commodity or because of lack
of information  the changes in prices and price
indices of similar goods, as published abroad, serve
as indicators for the changes in prices.
Price indices are computed according to the

weights of the current peirod (Paasche formula). The
quantity indices are obtained by the division of the
value indices by thevolume indicesand conform to
the Laspeyres formula.
The indices are computed on the baseof the pre

vious year, and are chained and presented, as of
1973, on the base 1972 = 100. Indices for the pre
vious 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 ifrst published in Monthly For
eign Trade Statistics, no. 1, 1975.

SPECIAL SERIES

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES
498 Israel's Foreign Trade Statistics  General

Summary 1974
16 Catalogue of Export Commodities
25 Classiifcation of Export Commodities

10 An important difference between the index prices f.o.b. appearing inChapter X  Prices (TablesX/12  1;
indexofexportprices appearing in this chapter is, that here the index is based on the average priceof export!

13(andbetvveenthe
_ .. . ■. r . , o~ 1 ~. "ported commodities as
against changes in prices of single products. In addition. the index shown here is given according to export value in U S■
dollars, netof any export subsidies.
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10. Returned imports are those shipments
returned abroad after previously having been
imported to Israel.
11. Average Paymentper U.S. Dollarof Imported
Goods (Table VIII/10) refers to expenses on
imports in IL. on delivery from customs (i.e. the
c.i..f import value in IL. plus all import taxes)
divided by the total value of imports expressed in
U.S. Dollars. Therefore this average reflects the
changes in the tax rate and in composition of
imported goods as well as in the rateof exchange.
Taxes on imports include: customsduty, surcharges
and purchase taxes collected on releaseof the goods
by the customs authorities; they do not include the
Value Added Tax first imposed on July 1,1976. The
estimated collection ofV.A.T. in 1978 amounted to
IL.7,955 million. The paymentof thistax increased
the rate of the U.S. dollar in that period by IL.1.29
on average for all import goods and by IL.2.15 for
goods on which the tax was due. In 1979 the total
collectionoftax amountedtoIL.16,106 million and
the corresponding values were IL.2.15 and IL.4.22,
respectively. Total taxes do not include imposition
on fuel, rates and surtax on stocks (these taxes were
in effect'until November 1978 and were notcollected
at the import stage). The 20 percent deposit on
imports, imposed in November 1979 is not included
either. Total taxes include "Net Funds" which are
charges (less subsidies) connected with imports. The
funds are of two kinds:

a. where the government imports goods and
resells them on the domestic market, the differ
ence between the cost of purchase abroad and
the sales price on the domestic market being in
the form ofa charge (positive difference) or sub
sidy (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, stor
age, finance and administration inits calculation
of the cost of goods purchased. As it is difficult to
determine whether a subsidy has been granted on
the import component of a commodity or on local
added value, such costs have not been deducted
fromthe calculated subsidy. Accordingly, the result
ing 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 rateof exchange on the dateof their release from
the customs, with the addition of an imputation for

local costs. The value of sales to agriculture is

deducted from this value, and the difference repers
ents the value of the Fodder Fund.

The value of taxes included in the total expenses
of the importer in IL. refers to the actual collection
of taxes on imported goods (cash basis). Conse
quently, total taxes (whenever goods are released
against deposit) include only such liabilities of
importers to the customs, which were settled by 31

XII 1979 (see 87).

12. "Total imports" include:
personal effects of immigrants;
personal effectsof tourists, brought into the coun

try and not taken out again;
an estimated value of presents received by mail,

ships and aircraft;
nonmonetary gold and silver,
shipments of commodities returned after their

import and received again from abroad.
13. The "total import" figures do not include:
returned shipments of equipment to local ifrms

from other countries, after use in contract work;
imports into bonded warehouses;
figures 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 TarifQ;
military equipment and war material (the esti

mated value being included in thegoodsaccount in
the balance of payments(.

EXPORTS

14. Since November 1962, the date of statistical
recording of exports is the date of the customs
authorities' authorization of export entries. Pre
viously, the export registration date was ifxed
according to the date of submitting the export
entries by the exporter to the customs authorities.
15."Gross exports" are defined as the gross value
0( outflowofgoods from Israel whether or not they
were totally or partially manufactured in the coun
try. Goods imported and later exported without
significant changes in physical nature or value
include such items as polished diamonds, imported
to complete the collectionofgems offeredfor sale by
Israel's manufacturers; aircraft and ships which
were manufactured in other countries, imported
new or used for use by Israeli companies and later
resold to foreign companies.
16. "Net total exports" are 'gross exports' less
returned exports. "Returned exports" are composed
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The classification of export commodities in Israel's
statistics is given according to the Classification of
Export Commodities8, which includes the subdivi
sion of the main chaptersof 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. classification (one
and two digits).
3. Import data are also classified byeconomic use.
In this classification, import items are divided
according to the ifrst destination of the commodi
ties. The ultimate economic purpose of imported
goods sometimes differs from their initial destina
tion. Unmanufactured and semimanifactured
goods are included in "production inputs".
As of 1973, import data are published according

to a new classification of economic use9.

QUANTITY AND VALUE OF
COMMODITIES
4. Weights and measures are based on the metric
system. Weight is the net weightof the goods (with
out packing material or receptacles). In some cases
(in accordance with the Custom Tariff) the weight of
inner receptacles was included.
5. Imports are valued c.i..f (cost, insurance and
freight), including cost of wharfage and porterage
(customs value). These local costs which were
included in the import value amounted to $70.8
million in 1978 and $93.5 million in 1979. Exports
arevalued .fo.b (free on board), before deduction of
discounts and rebates.

In the Balance of Payments statistics (See Chapter
VII), importsofcommodities on.fo.b. base are also
8'ven■The valueof importsand exportsas presented
in the balance of payments was adjusted to the
balanceof payments definitions by the deduction of
some transactions from foreign trade, such as per
sonal belongings of diplomats and tourists, trade
samples, movies etc., and also by the deduction 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 $6,894 million in 1978 and $7,979 million in 1979.
Exports after adjustment amounted to $4,075 mil
lion in 1978 and $4,723 million in 1979.

CLASSIFICATION OF COUNTRIES

6. Countryofpurchase: the country from which the
invoice for the goods imported to Israel was sent.
Countryofdestination: the country to which the

invoice for the goods exported from Israel was sent.

IMPORTS

7. Imports are recorded according to the special
system, and represent the total of imports passing
directly through the customs (including those for
exchange and repair), plus withdrawals from
bonded warehouses; in other words, goods are con.
sidered imported ^011 they are released by the cus
toms authorities. Their release determines the date
of import, If goods were released against deposit
before the final settlementofaccounts, import 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 oftheir actual
release, the ifgures were generally corrected at the
end of the year. The import figures for 1978 pub
lished in Abstract No. 30 have been corrected in this
Abstract for all shipments released against deposit
at the time of import whose final accounts were
settled during 1979. Import figures for 1979 have
been corrected for those shipments which were
released against deposit and which were settled by
31 XII 1979. Deposits paid in 1979 which have not
been liquidated, were rerecorded on the basisof the
estimationofvalue.quantityandotherdetails made
by the customs authorities at the time of release.

8. Total"gross imports" refer to goods releasedby
the customs. This total does not include imported
goods from Judaea and Samaria, the Gaza Stirpand
North Sinai. The estimated value of these imports
amounted to about $166 million in 1978 and about
$172 million in 1979.

9. "Total net imports" refer to the flowof com
modities imported after the deduction of returned
imports. Unless otherwise stated, the data for
"imports" refer to "gross imports", i.e. imports
without deduction of "returned imports".

' ^Z^^ll^t^ M.nistry ofCommerce and Industry and M.nis.ry of Finance  Customs and Excise

9 See description of the new classification as compared with !he previous in Monthly Foreign Trade Statistics No. 4. 1974.
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merit, private or banking sector. These obligations
are also presented according to term of repayment.
A short term loan is defined as a loan repayable
within one year and a long term loan  within a
period exceeding one year.
Most data are obtained from the Controller of

Foreign Exchange in the Bank of Israel. and
adjusted to balance of payment definitions. but,
unlike the balance of payments, the total also
includes changes in obligations caused by fluctua
tionsin the rateof exchangeofvarious currencies in
relations to the U.S. dollar.

SOURCES

Data included in the balance of payments statis

tics are based on administrative reports of govern
ment offices. and on material received from those
who deal in economic transactions with the rest of
the world. The heterogeneity in reports obtained
from various bodies, and delays in closing financial
accounts and balances, sometimes necessitates
creating a preliminary estimate of some items in
order to publish the report at fixed times. Conse
quently. balance of payments data may undergo
revisions after publication; hence the changes which
appear from time to time in the reports.

More detailed explanations, sources. methods
and definitions have been published in the Special
Series (see below(.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

365 Israel's Balance of Payments 19521970
549 Israel's Balance of Payments 19661976

CHAPTER VII: FOREIGN TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

THE POPULATION SURVEYED

1 . The foreign trade data appearing in this chapter
deal with Israel's trade with other countries.

Imports and exportsdo not include the trade with
Judaea and Samaria, the Gaza Strip and North
Sinai. As these data are only rough estimates, and
lack adequate details, they are reflected in the fig
ures ofTable VIII/I, Balance of Foreign Trade (see
58 and § 15 below, and Chapter XXVII).

The data in this Abstract do not include transfers
at Israeli Customs of imported goods in transit to
Judaea and Samaria and the Gaza Strip or export
goods sent from these areas or in transit through
Israel to other countries.

CLASSIFICATION OF COMMODITIES

2. The import and export data are published
according to two classiifcations of commodities:
The Standard International Trade Classification
(S.I.T.C. Revised)s and the Brussels International
Nomenclature (B.T.N.)6
A. The S.I.T.C. classification provides aggregates
suitablefor economic analysis (e.g. food, raw male
rials, chemicals, machinery and transport equip
ment) according to stage of production and by
branch of origin.
B. In the B.T.N. classification. commodities are
grouped according to the natureof the material of
which they are made, and imports in Israel's foreign
trade statistics are presented in accordance with the
present Israel CustomsTariff '. which itselfis based
on the B.T.N.. with adaptations for Israel's trade.

5Standard International Trade Classiifcation, Uniied Naiions Office. Revised. New York. 1961.
6 Nomenclature for the Classitfcationof Goods in Customs Tarif.f Customs Cooperation Councils. Brussels. 1955.
7 Customs Tairff and Exemption, Kovelz Halakanot No. 251. Feb. 22. 1979.
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CHAPTER VII. BALANCE OF PAYMENTS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The balance of payments is completed according
to the rules set down by the International Monetary
Fund (IMF) and is defined asa systematic record of
all economic transactions carried out in a given
period between the domestic economy and the rest
of the world.
Data since 1967 include evaluations of economic

transactions between Israelis and nonIsraeli resi
dents of Judaea and Samaria and the Gaza Strip.
The balance of payments report consists of two

main sections: the current account, whichsum mar
izes transactions in goods and services and unre
quited transfers (suchasgifts,grantsand movement
of migrants' effects); and the capital account, sum
marizing movementsof capital, monetary gold and
Special Drawing Rights of the IMF.

CURRENT ACCOUNT

(Accounts of goods and services and unrequited
transfer  items 12 in Table VII/1).

The ifrst partof this account (item l)sums up the
receipts and payments connected with the transfer
of ownership of goods and with the rendering of
services. The second part (item 2) sums up transfers
which do not entail any obligations. In the goods
item,valuesarrecordedf.o.b.,i.e.,without expendi
ture on transport and insurance. These services, if
they are to be included in the balance of payments,
are listed in the respective serviceitems. (Until 1957,
imports were listed on a c.i.f. basis) The data on
imports and exports included in the National
Accounts (Chapter VI) are defined differently; there
the value of imports is given on a c.i.f. basis, i.e.
including value of transport services provided by
Israeli carriers  these costs are offset there by a
ifctitious entry under exports of services.
The data series in the item "travel" (Table VII/2)

was revised in 1979. As the reports from the com
mercial banks, which served as the basis for the
estimate, did not reflect accurately the activity in
this item, the debit side was revised on the basis of
the number of Israelis travelling abroad. The credit
side (income from 10^x1^0) up 10 1978 was revised
on the basis of tourist nights spent in Israel. From
1978 on these estimates are againbased on commer
cial bank reports on income from touirsts.
Services are detailed in Table VII/2 and unre

quited transfersinTable VII/1. Goodsare specified
in Chapters VIII (foreign trade) and XXVII (trade
with Judaea and Samaria and the Gaza Strip).

CAPITAL ACCOUNT

(Movements of capital, monrtary gold and
S.D.R. Items 34 in Table VII/1).

This account reflects the changes in the country's
obligations and foreign assets following economic
transactions with the rest of the world, as well as
purchase and sale of foreign currency by the private
sector, other than for the ifnancing of economic
activity with the rest of the world. It is presented in
Table VII/1 on a net basis and is divided into non
monetary sectors. Further details of the aggregates
in this table are given in TableVI1/3.

ASSETS AND DEPOSITS OF
FOREIGN CURRENCY IN

MONETARY INSTITUTIONS
(Table VII/4)

Assets in foreign currency'include assets held by
financial institutions in Israel, the Bank oflsraeland
the Accountant General, including loans to foreign
ers by banks. They do not include assets held by
private persons and companies, such as foreign
securities.
Deposits in foreign currency include foreigners'

deposits in banking institutions in Israel. Some of
these deposits are in fact loansof foreign banks to
local banks, repayable in more than one year; how
ever this elementcannot be separated from the dep
osits due to a lack of data.

OBLIGATIONS OF ISRAEL TO
ABROAD
(Table VII/5)

The table presents the obligationsof the economy
to foreigners, both in foreign and Israeli currency. It
doesnot include bonds issued by private bodies and
Israeli shares sold to foreigners (which form part of
foreign investments in Israel).
Besides the distinction bycurrency, the table clas

sifies obligations by sector of the debtor, i.e. govern
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In the table for 1975/76, the columnfor changes
in stock also contains errors and ommissions,
mainly in the trade and services branch.
The transactions described in this table are pres

ented at producer prices, i.e. including subsidies and
excluding expenditure on taxes, marketing and
transport costs.

SOURCES
Data for compiling the inputoutput tables were

obtained from current seriesof the Central Bureau
of Statistics and from special studies carried out for
this purpose. These data were adapted and supple
mented, and definitions were alteredfor the require
ments of the tables.
The tables for 1975/76 were compiled on thebasis

of more restricted data, in comparison to the tables
for 1972/73. For example, in 1972/73 data were
received from the Industry and Crafts Su rvey which
then included detailed information on sales by pro
duct, 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 series:

Agriculture  production figures according to
product from current agricultural statistics;

Industry  the Industry and Crafts Survey,
1975/76;
Building  national accounts data on invest
ment in building;
Transport  reports of establishmentsoperat
ing in the branch;
Trade and services  the Trade Survey of
1976/77, reportsof establishments and data on
private consumption in the services branch.
The data on final uses, classified according to

branch of origin, were received from national
accounts data.

Imports  a special analysis of the foreign trade
and balance of payments data was carried oul to
determinethe branchesof originand destination
of imports;
Taxes and subsidies  the classification by
branches of origin and destination was made
according to the reportsof the Accountant Gen
eral, Ministry of Industry, Trade and Tourism
data, the Industry and Crafts Survey 1975/76
and customs and excise data;
Wages  according to the abovementioned sur
veys and employers' reports to the National
Insurance Institute.

More detaileddata ontheabove sourcesappeared
in the relevant chapters of the Abstract.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

153 Israel's National Income and Expenditure
19501962

165 National Income Originating in Israel's Agri
culture 19521963

235 Receipts and ExpenditureofLocal Authorities
1962/631964/65

314 Israel's National Income and Expenditure
19501968

469 Private Consumption Expenditure on Indus
trial Goods 19641973

471 InputOutput Tables (final data) 1968/69

484 General Government Accounts by Economic
Category and Purpose 1969/701972/73

584 InputOutput Tables 1972/73 Part 1

599 InputOutput Tables 1972/73 Part II
625 InputOutput Tables 1975/76
635 Gross Domestic Capital Formation in Israel

19501978

TECHNICAL SERIES

1** Survey of Israel's Economy 1951
2 Income and Expenditure of the Government

1955/56  1957/57

.. In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.
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Stock adjustment. The estimates of net profit in
the various branches were calculated in some
branches in accordance with methods of stock eva
luation employed by the establishments, thus
including both capital gains or losses caused by
changes in prices. The net amount of profits or
losses is deducted in the stock adjustment item, for
the entire economy.

Depreciation adjustment: adjustment for the dif
ference 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 ofupdated data,
additional sources, and after improving measuring
methods. The following are the main revisions
resulting from improvements in the method of
estimation:
a. Subsidy component in government loans. This

component was compiled for each typeof loan:
directed credit of all types; direct government
loans and loans on which the government
insures against increases in interest resulting
from changes in the foreign currency rate and
Consumer Price Index. Thesubsidycomponent
is calculated as the difference between the aver
age interest paid by borrowersand the interestat
a real rate.
Whereas the estimates were previouslycompiled
on an annual basis, the subsidies in the present
estimates were compiled using the monthly ser
ies on the balances of loans, interest rates and
price changes.
In considerationofthe increasein directed credit
for exports in 1979, the subsidy component in
this typeofcredit was, from 1978, transferred to
subsidies on exports.

b. Change in stocks. Improvements were intro
duced in the methodofestimating the change in
stocks of the diamond branch. The previous esti
mates for this item were based on data from
commercial banks' reports on deposits for the
purpose of receiving low interest rate loans
through the"Diamond Funds". In recent years
it was found that these data were of lower reli
ability and the change in stocks was, therefore,
estimated indirectly; assuming a constant
inputoutput ratio, at constant prices, the
change in stocks is obtained as the difference
between imports deriving from exports and

actual imports. "Diamond Fund"data were usecj
only todetermine the ratio between polished and
raw diamonds.
Quarterly estimates of expenditure on G.D.P.

appear regularly in the Monthly Bulletin of Slatis
tics. Preliminary annual estimates are usually pub
lished in the No. 1 issue of the Supplement to that
bulletin and revised estimates in the No. 5 issue.
Similarly, every year the Supplement contains an
updated version of the part of the detailed publica
tions shown in the list of "Selected Publications"
given below.

INPUTOUTPUT

Tables V1/13 14 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. 29, at a level of detail of 31 branches. (Table
VI/13 presents summarised data fromthistableata
level of detail of 6 branches).
For detailed explanations of the InputOutput

Tables for 1968/69, 1972/73 and 1975/76 seePubli
cations Nos. 471, 584, 599 and 625

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Updatingof the table. The inputoutput tables for
1968/69 and 1972/73 were constructed on the basis
of an investigation of the inputs and outputsof all
branches of the economy, including primary inputs
and final uses. The table for 1975/76, however, was
prepared on the basis of updating sections of the
1972/73 table bya method called in the literature the
RAS" method. In this method, direct coefifcients of
a basic table (the 1972/73 table corrected by relative
price indices) are used, as well as data for the year to
be updated (1975/76) on outputs by branch, final
uses classified by branch of origin, and primary
inputs by destination branch. By means of correc
tionsin certain cells andmechanical adjustments, an
adjustment is made between total sources and total
uses in each branch.
The structure of the table. In TableVI/1314,

each of the economic branches is represented by one
row and one column. The row presents the sales of
the branch for various purposes (to other branches,
for consumption, etc.) and the column presents the
purchases 0( the branch (from other branches,
imports, labour expenses, etc.).

Cf. Special publication No. 625. p. X.
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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, dueto the
different statistical series underlying each approach
and the different methods used. The difference
appears in the summary tables as "errors and
ommissions" on the side of national income.

National Expenditure

Private consumption expenditure. Food consump
tion isestimated on thebasisofdata on marketing of
agricultural produce, production and marketing
data of manufactured food products, and their cor
responding prices. The expenditure on industrial
products (except foodstuffs) is estimated mainly on
the basis of industrial production statements and
foreign trade statistics.

Housing consumption is based on the increase in
the area of residential building and in the price of
housing services.

The value of services of nonprofit institutions is

estimated on the basisof data on wages and salaries
and other current expenditure, which are obtained
from questionnaires addressed tothe institution or
from financial statements.

General government consumption expenditure is
estimated on the basis of activity reports of the
Accountant General, and on the Budget Provisions
and supplementary data obtained from the Ministry
of Finance. The consumption expenditure of the
local authorities and national institutions is esti
mated on the basis of financial statements and
budget proposals.

Gross capital formation. The estimate is based
mainly on:
a. data on imports of capital assets, such as

machinery, equipment and livestock;
b. reports on industrial production showing quan

tides and value;
c. quarterly 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 offices, public

institutions and various majorenterpriseson the
extent of their investments in the course of the
year;

f. quantitative data and pirces of investmentassets
in agriculture.

National expenditure on education and health are
given in Chapters XXII and XXIV, respectively.

Constant price estimates

The expenditure on the G.N.P. at constant prices,
is the sum total of the detailed items of the
expenditure:

For the years 19501959 at 1955 prices
For the years 19601967 at 1964 prices
For the years 19681975 at 1970 prices
For the years 19751979 at 1975 prices

For the continuous series of the product and its
components at 1975 prices, estimates for
1950 1974 were compiled separatelyfor each main
expenditure item (consumption, capital formation,
etc.) and for the G.N.P.  according to the chaining
of the annual quantitative changes, which were
obtained at base year prices. Due tothis chaining,
the groups do not sum up to the total expenditure 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.
Private consumption estimates at ifxed prices

were obtained eitherdirectly, by using data on quan
tities and base year prices, or indirectly, by adjust
ment of values by the corresponding price index.
In the publicsector, quantitative changes in salar

ies and wages were estimated according to changes
in the number of workers. Expenditure on current
purchases of goods and services was generally
deflated on the basis of the Consumer Price Index.
The gross capital formation estimate at constant

prices was based on the building cost index and
equipment prices in Israel and in the principal coun
tries of import.

National Income. The total national income is
estimated by the summation of the income (net pro
duct) derived from each of the industrial branches.

In all branches except agriculture, the income
accrued is obtained directly from the sum of pay
ments to production factors,i.e. payment of wages
and salaries, interest charges, rentandlease feesand
net profits. In agriculture, the total income accrued
is obtained by deducting the estimated valueof pur
chased input from the estimated valueofagricultu
ral output. Separate estimates are also drawn up in
this branch, for wages, interest changes and lease
fees, so that the net profit component is the balance
left after deducting these payments from the total
estimated income derived from agirculture.
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ofassets accruing to the national capital erserve and
includes the expenditure on acquisition of fixed
assets and physical changes in stocks.

Gross domesticcapital formationinfixed assets is

the value of purchases and ownaccount construe
tion of fixed assets (civilian construction and public
works, machinery and equipment) by enterprises,
private nonprofit institutions and general govern
ment. Immovable fixed assets are included only if
located within the borders of Israel.

Changes in stocks is the value of the physical
change in stock, i.e., the difference between value of

stocks at the end and beginning of the surveyed
period, after deduction of capital gains or losses
caused by changes in prices that do not reflect eco
nomic activity of the owners. Stocks include raw
materials, work in progress (other than ondwellings
and nonresidential buildings which is included in
ifxed capital formation) and inventoriesof finished
goods held by enterprises and in stores of general
government.

Exportsofgoods and services: the value (f.o.b.) of
the goods and services sold to the restof the world.
These goods and services comprise merchandise and
transportation, insurance and other nonfactor ser
vices; they do not include factor income from
abroad.

Importsofgoods and services include the value of

goods and services purchased from abroad (c.i.f.);
they do not include factor payments to abroad.

Net factor payments to abroad: investment
income, such as rent, interest, dividends and proifts
ofdirect investment of enterprises, earnings of resi
dents working abroad and other income from work
and lease abroad by Israeli residents, less thecorers
ponding 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 eco

nomic activity of East Jerusalem and (2) the tran
sactions between Israel and the Administered
Territories. The estimationof these activities is very
crude, because of lack of sufifcient data.

Classificationofproduct in thenationalaccountsis
based on the standard industrial classiifcation 1970,
with the following differences:

Agriculture. In the National Accounts, the agri
cultural product is the differencebetween agricultu
ral output ofgoods defined as agricultural produce,
and imputs purchased from other branches. The
clasiifcation is by goods and not by establishments
(agircultural farms), which are classified in the
"Classification of Economic Activities" by their
main activity.4

Ownership of dwellings. The national product
includes a special item, "ownership of dwellings",
which does not exist in the Standard Classification.
This item comprises income deriving from housing
services, and includes net rent actually paid as well
as imputed rent due from owneroccupied dwellings,
and rented dwellings whose tenants can obtain key
money upon leaving.

Public andcommunity services. This section of the
standard classification comprises as public and
community services, both those supplied by general
government and those supplied on a profit basis. In
the classification of the national product, this sec
tion includes only government, local authorities,
national institutions and nonprofit institutions.
Services suchas education andhealth,supplied ona
profit basis, are included in personal and other
services.

Treatmentofvalue added tax intheproduct account
at market prices. The product account at market
prices does not include net indirect taxeson imports.
Accordingly, value added tax (defined as an indirect
tax) which has been imposed on imports is not
included. The value of uses of resources  private
and general government consumption and invest
ments  and imports include net V.A.T., i.e., only
V.A.T. paid and not returned.

SOURCESOF DATA AND METHODS OF
COMPUTATION

The nationalproduct was estimated by two princi
pal methods: the "national expenditure" and the
"national income" method. According to the first
method, the national product is obtained by the
addition of the expenditure on consumption and
capital formation, and the total value of finished
goods and services exported, after deduction of the
valueof goods and services imported. By the second,
the "national income" is obtained as the sum of
factor payments, i.e. salaries and wages and returns
to capital, e.g. , profits, interest payments and rents.

4 Qibbuzim are not generally considered as a single classification 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 value of goods and services (before deduc
tionof allowances for depreciation on fixed capital
assets) which were produced by production factors
and suppliedby residents of the country. It is identi
cally equal to the sumof consumption expenditure
and gross domestic capital formation, private and
public, 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 received from
abroad.

Net national productat factor cost is the value at
factor cost, after deduction of provisions for the
consumption of fixed capital, attributable to the
factors of production supplied by persons normally
resident in the country. It is identically equal to the
national income.When calculating the national pro
duct at factor cost, a grossestimate was included for
the subsidy component in government loans to the
business sector. This component is defined as a sub
sidy and is included in the national products at
factor cost (see below, "revised estimates").

National income is the sumof the income accruing
to factors of production supplied by persons nor
mally resident in the country before deduction of
direct taxes.

Within the product and national income esti
mates, all payments and receipts of interest of gen
eral government and the private nonprofit
institutions are considered as transfers.

Domestic product of the business sector includes
the productof all branches, except general govern
ment services and services of private nonprofit
institutions.

Private consumption expenditure is the value of
ifnal expenditure by households and private non
profit institutionson currentgoodsand services plus
the valueofgifts in kind received from the restof the
world. By definition, all purchases of goods, irres
Pective 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,j e
government and local authorities (incl. religious
councils and municipal expenses ofmoshavim and
qibbuzim) and national institutions (local expendi
ture of the Jewish Agency and Jewish National
Fund). It includes compensation of employees and
purchases of general government from enterprises
and from the rest of the world, less sales of goods
and services to enterprises and households. All
expenditure on national defence is treated as COn
sumption expenditure, while all expenditureoncap
ital formation for civilian purposes is included in
gross domestic capital formation.

Grossdomesticcapitalformation is thegross value

2 *™*™JyslemofNational Accounts andandSupporting Tables, U.N., Studies in Methods  Series F.No. 2, Rv. 2, New

3 ™Ld^^^
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CHAPTER V. IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS

DEFINITIONS AND SOURCES

First referral: the locality to which the immigrant
is first referred for housing. There is no certainty
that he will continue to live there.

Temporary arrangement: temporary housing, e.g.
absorption center.
(See also Chapter IV  Migration).

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

As of 1974 the age of immigrants is computed
accurately according to the date of birth and of
immigration (day, month and year), and the age of
the immigrant on the day of his immigration. Until
1973, the age was computed as the difference
between the years ofbirthand immigration irrespec
tive of day and month of birth or immigration.

Table V/l includes "illegal immigrants", immi
grants and all tourists whoremained in the country
during the Mandatory period. whether registered by

the Mandate Authorities or not. Tourists 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 Ministryof Immigrant Absorp
tion. The Institute for Social Research participated
until August 1972 and asof April 1975  thelmmi
gration and Absorption Department of the Jewish
Agency.

The aim is to survey the absorptionof immigrants
during their first 5 years in Israel.

Thefollowup. It was initiallyplanned to interview
immigrants 5 times during this period and for each
interview a special questionnaire was prepared.

Since the beginning of 1975, the immigrants have
been interviewed only twice: one year and three
years after immigration.
Regarding the 1969/70 immigrants, another stage

was added in 1974/75, in which the situation 5 years
after immigration is studied.

The investigation subjects. The immigrants' back
groundbefore immigration, e.g. Jewish education
abroad, employment abroad, previous visits to
Israel, first contact with absorption 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 view of his situa
tion is investigated (satisfaction, etc.).

The sample. The survey isconducted currentlv on
a monthly samDle. Initially, this sample included I 10

persons aged 18 and over, who arrived in Israel in
the surveyed month on an immigrant or potential
immigrant visa. Asof September 1971, about 5 per
sons were added to the monthly sample, repersent
ing the tourists who settled within 2 months after
arriving as potential immigrants. As of January
1975, when it was decided to survey only persons
aged 18 70 on arrival in Israel, who do not live in
qibbuzim or moshavim, the sample was enlarged to
120 persons. In September 1976, the inclusive sam
pie was again reduced to 100 persons only.
Due to thosechanges in the sample, one should be

cautious in comparing 1974 1976 data with data
for previous years.
Response (excluding death and emigration) has

been about 809090. In most cases, nonresponse
derives from difficulties in locating the immigrant.
On the method of computing the estimates, see

Special Publication 606 (see list below).
Data presented here refer to immigrants who

arrived between 1972/73 and 1977/78 and present
the immigrants' situation after one and three years
in Israel, and the process of their absorption.
Immigration data are according to Jewish

calendar 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.
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Data on departing tourists are based on a 12.596
sample since June 1976.

AGE OF TOURISTS ARRIVING

Some of the persons accompanying tourists 
children or wives  are registered in the family
head's passport. No special form is filled out for
them and consequently their age is not available.
Children (about 28.200 in 1978) were added to the
age group 0 14 and wives (about 10,100) were
proportionally distributed between the age groups
15 and over.

STAY OF TOURISTS IN ISRAEL

The stay of tourists in Israel was computed
exactly according to the dateof arrival and depar
ture (day. month and year).
More details on the sourcesof touristand resident

movement can be found in the introduction to Spe
cial Publication no. 623.

PASSENGER SURVEY

The Passenger Survey was held for the first time
by the Central Bureauof Statistics, and was com
missionedbythe Tourism Authority inthe Ministry
of Industry, Tradeand Tourism.Thesurveycovered
tourists leaving Israelbyair between February 1979
and the endof March 1980. The tables present main
preliminary findings for the period February
September 1979. Complete detailed findings will
appear in a Special Publication.

771e.™rve_i'/J0/>w/a//0n includesall passengers leav
ing Israel on commercial flights (both regular and
charter) inthe survey period via BenGurion Airport
and Elat Airport.

The survey framework. All commercial flights
(excludingprivate flights.Armyflights.U.N. flights,
freight transport etc.) which departed during the
survey period. A list of flights was received from the

Coordination Centre of Ben Gurion Airport and
Elat Airport. and served as the framework fordraw
ing the sample.

The survey sample. The survey was carried out for
a sampleof departing flights taken from the above
framework. When selecting the sample, a number of
criteria were taken into account, mainlythe destina
tionof the flight and the airline. Secondary criteria
were the sizeofthe airplane and thedayofthe week
(excluding Sabbaths and festivals, when the survey
was not held). The sample for Ben Gurion Airport
was drawn in advance for each month, whereas for
Elat it was drawn in advance for each charter flight
season.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Departing tourists. A foreign resident leaving
Israel by airduring the survey period. Israelicitizens
who are resident abroad were also included. Flight
crews and passengers on noncommercial flights
were not included.

Family group. A family group leaving Israel■
together whose expenses during the tripwere joint.

Headof family group is the head of the family
group leaving Israel together (not necessarily the
same person as the head of the family if he did not
travel with the group).

Purposeof visit. The purpose defined as the main
purpose of his visit to Israel by the tourist.

Countryof residence, The country where the tour
ist is normally resident.

Average stay in Israel.The number of nights spent
in Israel by all of the departing tourists, divided by
the number of tourists.

Stay in selected localities. For each locality, all
tourists staying at least one night were counted.
Organized tours. Guided tours organized by tour

companies or travel agents, whether for large groups
(by buses) or small groups (by car(.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

416 Immigration to Israel 19481972 Part I

489 Immigration to Israel 19481972 Part II
623 Tourism 1978
by1■ Immigration to Israel 1978
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CHAPTER IV. MIGRATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Immigrant is a person entering the country to take
up permanent residence under the LawofReturn or
under the Law of Entrance.

Tourist who changed his status to immigrant is a
person who entered the country on a (ourisl visa,
and during his stay in the country applied for, and
received, the status of an immigrant.

Potential immigrant. According to the regulations
of the Ministryof the Interior valid sinceJune 1969,
a potential immigrant is d efined as "a person,
entitled loan immigrant visa or animmigrant certif
icate under the Lawof Return 1950 and intends to
enter Israel and to stay there for more than three
months."

Tourist who changed his status to potential immi
grant is a personwho 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 an Israeli
citizen abroad.

Departing resident is a person permanently resi
dent in Israel and proceeding abroad for visits on
business, as an emissary or for other purposes; also
including emigrants.

Movement of potential immigrants: entrance of
potential immigrants to Israel, after their first
arrival.

Temporary resident is a foreign national entering
Israel for a stay of over six months for purposes of
temporary work, study, etc.

Tourist is a foreign national who is not an immi
grant or a temporary resident; also included are
tourists on cruise ships.

As of !970, 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 filled oul by all persons cross
ing the border and a daily report is compiledby all

check posts on the various categoires of 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 differs somewhat from that in
Chapter XVII  Transport and Communication.
Till 1969, immigrants included also immigrating

Israelis. As of 1970 data on immigrating citizens
have been presented separately.
The length ofstay abroad is calculated according

to the datesof exit andentry appearing on the form
of departing and returning resident.
Further details on sources and definitions maybe

seen in Immigration to Israel 1948 1972, Part /,
No. 416 of the Special Series.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

Age of tourist was computed according lo the
difference between the yearof the 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
1979 the estimate is based on the distribution of
residents' stay abroad in 1974.

RESIDENTS WHO LEFT ISRAEL AND DID
NOT RETURN WITHIN 4 YEARS

Table IV/5 presents data on residents who left the
country and did not return within I4 years. For
those who departed between 1976 and 1979anesti
mate is compiled on those who will noi return wihin
4 years. which is based on the percentagesof persons
who returned in the years 1976 1979 after a period
of 14 years abroad.

TOURISTS

Data on tourists arriving by countryof residence
are after January 1977 from a sample of 2090.
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For previous years the rates were recalculated (in
Table HI/38) by using the "comparison factor"
which was based on tabulations by both classiifca
tions in the years 19691971,

MORBIDITY

INFECTIOUS DISEASES
The data are based onphysicians'notifications of

cases of infectious diseases which must be reported
according to the law to the SubDistrict Health
Offices, Notification is however incomplete, the
degree of completeness 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
malaria and tuberculosis appear in separate tables.

MALARIA
Dataonmalaria are based on special notifications

which are followed up individually, verified and
completed by the Ministry of Health before being
released for publication.

TUBERCULOSIS
Data for "newly discovered" cases during the

year are based on notifications to Distirct Health
Offices regarding every patient making his first visit
either to a private practioner.a clinic or a hospital in
the country. This does not necessarilyimply that the
patient might not previously have been suffering
from the disease abroad, and the figuresmay, there
fore, include cases which do not represent actual
*'new infections".
The ifgures in the table do not include cases in a

condition defined as "cured"

SUICIDES

Since 1967 suicide attempts are no! considered
criminal offences and therefore only dataon actual
suicides are received from the police.
Data on suicides andon attempted suicides, pub

lished in the Abstract since1968,are .suppliedby 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 1 15, 282, 422, and 573,
which presents data atfer the change mentioned
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 neoplasms cases, which is performed as
of 1960 for the whole country. This file is adminis
tered bythe Unit of Chronic Diseases and Rehabili
tation of the Ministry of Health, together with [he
Cancer Fighting Association. Data do not include
maglignant neoplasms of the skin but they do
include melanoma of the nervous system. Da !a in
the table relate to total population.

HOSPITALIZATIONS

Data on hospitalized patients last appeared in
Abstract No 301979 pp. 1441 19.

Rales. In all tables presenting rates, the popula
tion includes, as of 1975, potential immigrants, who
were not included previously. Rales for preceding
years were not corrected.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
J4* Physicians and Dentists in Israel1951 195 2
75 Perinatal and Maternal Mortality in Israel

19501954
174 Cancer Mortality in Israel 19581961
194 Marriages among Jews in Israel 1947 1962
379 Statistical Tables on Selected Infectious Dis

eases 19651970
409 Mortality among Adult Jews in Israel

19501967
453 Late Fetal Deaths and Infant Mortality

19501972

545 Statistical tables on Selected Infectious Dis'
eases1971  197 5

573 Suicides and Attempted Suicides 19721976
577 Diagnostic Statistics of Hospitalized Paiients

1974
609 Vital Statistics 1977
616 Causes of Death 1977

CENSUSOFPOPULATION AND HOUSING 1961
PUBUCATIONS

Nos. 26, 32, 36, 39, 40, 42, 43.

. Hebrew only
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occurred at other times are included in this chapter.
Until 1962, data on births and deaths, infant

deaths and stillbirths were recorded according to the
year of registration, and as from 1963 according to
the year of occurrence.
Prior to 1962, births and deaths among the

Bedouins in the Negev were not included in the
general summairesofVital Statistics. The vital sta
tistics rate were accordingly computed until then
after deduction of the number of Bedouins in the
Negev from ihe 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.
Rales of infant deathsofboth the total population

and nonJews are per 1,000 livebirths. The infant
mortality rates of the Jewish population were calcu
lated 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 Chirstian

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.
Types of locality see "marirages and divorces",

above.
Total fertility represents the average number of

children a woman may bear duirng her lifetime,
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.
Specific birth rates are first computed according

to the mother's age during the particular year (the
number of births for mothers of a certain age
divided by the average populationof femalesof that
age group); the specific rates are then summed up
according to age, so as to obtain the total fertility. If,
as is usual, the specific rates are calculated for five
year age groups, the sum of specific rates is multip
lied by five.
The rates in theage group up to 19 werecompuled

per 1,000 women aged 15 19 and for women aged
45 and over  per 1 ,000 women aged 4549. The
total birth rate is per 1,000 women aged 15 49.
Thegross reproduction ar/e representsthe 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 consti
tute on average48.5(#,of the total numberof binhs.

The net reproduction rate lakes into account the
mortality of females up to the age of 49 and is
therefore always slightly lower (han the gross repro
duction rate.
Between 1957 and 1959, in 1975 and in ihe ifrst

half of 1976 the data on births were obtained by the
processingofa50^0 sample andiniheother years, as
well as in the second halfof 1976  from all births.
The calculationof rates for ihe years 19691978

are based on the population including potential
immigrants  a status existing si nee mid 1969.

The mother's age at binhs was computed by the
same method used for marriages presented above.

LIFE TABLES
The life tables were computed on the basis of the

age structure of deceased persons and ot" the living
population. The various values in the LifeTablesare
calculated from the age and sex specific mortality
rates  mx;(the number of deaths at a certain age
divided by the average population of thai age). This
method is based on the assumption that the morlal
ity rates for each age and sex group of the popuia
tion in a given year will remain constant.
The following values were calculated from the

Life Tables:
I,=the number of survivors per 1,000 binhs for

selected ages,
q,>=the probability of a personalthe beginning of

a certain age grqup dying before reaching the next.
e, =the life expectancy at selected ages. i.e. the

average number ofyears 01 life a person may expect
to live at a certain age (x).

For deaths, the age is computed from the exact
dates of birth and death indicated on the death
certiifcate. If only Ihe yearof birth is indicated, it is
assumed that the birth took place on July 1stof that
year.

CAUSES OF DEATH

The death notification form which,in addition to
demographic data on thedeceased,contains a medi
cal certificate specifying [he cause of death, is used
as the source of the data on causes of death. The
causes of death were classified according to the
Jnternational ClassificationofDiseases, Injuries and
Causesof Deaih (Eighth Revision) and were tabu
lated according to the "International Abbreviated
List B" which contains 50 sections (Tables IU/39
andII1/40). The EightRevisionof theClassification
was introduced in 1969.
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relates to the full number of years reached at the
lime of the event).
The average of marriage was calculated by the

following formula:

**ft
+ 0.5

where:
X=agc
/ =number of persons married at that age.
Since the age relates to the last birthday, i.e. the

full number of years reached, halt a year should be
added to the average age. Forexample.theage of 21

yearsrefers toall those who have reached the (ullage
of 2! but have not yet reached the ageof 22 so that
their average age is25. 5.
The standardized average age of marriages is

computed from the marriage agerates according to
the formula:

Zxr.
+ 0.5

where:
X=age
r'x= specific marriage rale 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 influence of the difference in the
age compositi<1n between the various population
groups has been removed.

The index 0/ endogamy was calculated by the
following formula:

where:
a= the actual number of couples, where both
bridegroom and bride were of thesame group (e.g.,
the same continent of origin);
e= ihe 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 !he
index is being computed (which is the maximum
possible number of marriages between partners
from that group).
Cohort: a group of people undergoing the same
demographic event (such as birth, immigration.
graduationetc) during a given period. generally one

or a small numberof years, andwho continue to be
an identifiable group at later dates, on the basis 01
this common experience. In Table IU/3, the
common e ve nt is period of marriage.

BIRTHS AND DEATHS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

A stillbirth is a baby born dead alter a pregnancy
of at least 28 weeks. the death having occurred
before thefoei us was separated from the mother
Yearsof schooling. In Table IH/26. the group

" 13 yea rs 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".

SOURCES

Detailed data on births and deaths are obtained
from the forms "Notification ofI.j ve Birth".
"Notification of Death" or "Notification ot
Stillbirth". The Population Registration Ordinance
1965 requires that the person in c ha rge of the
institute wh ere the birth took place. the parents of
the child born or the doctor or midwife if the birth
occurred elsewhere. notify the Ministry of the
Interior within 10 days of the date of birth.
Notificationof death must be madewithin 48 hours
atfer the death by the person in charge of the
institution in which the death t ook place. the
physician issuingthe death certificateor any person
present when there was no doctor. Details on the
sources are given in Special Publication No. 2(18

Vila! Statistics 1 965 1 966.

As of 1970. data on births in Hast Jerusalem have
been included and data on deaths in liast Jerusalem
in Tables 111/1111/6. As of 1973 all data on vital
statistics for tast Jerusalem have been included.
though the registration of deaths may be
incomplete.
Data on births and deaths include cases among

tourists. temporary residents and potenti;11
immigrants in Israel but not among Israclisabroad.
Deathsof touirsts and temporaryresidents h;1ve not
been considered in the components of population
i nc rease since 1964.

The numberof deaths on whichthe 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
TableI 1/2 on the sources of increase of the
population. Casualties suffered in incidents which
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INTERNAL MIGRATION1

The data on internal migration between and
within localities are taken from processings of the
changesof address reported to the Central Popula
tion Register of the Ministry of the Interior. The
large number of cases, where the localityof exit is
not known, stems from the fact thatthe addresses of
many immigrants were not registered on their arri
val. When they came to report their new address,
they are registered as "migration between locali
ties". Localities for exit in these cases were regis
tered, of course, as "not known".

DEMOGRAPHIC
CHARACTERISTICS

SOURCES

Estimates of the Jewish population according to
age, sex and continentofbirth up to the 1961 Census
were based on the Population Registrationof 8 XI
1948. Piror to the 1961 Census, the age estimates of
the nonJewish population by religious communi
ties were based on classiifcation of the Central Pop
ulation Register carried out inJuly 1955. As of 1961,
estimates are based on the 1961 and 1972 censuses.

METHODS OF COMPUTATION
Estimates of age distribution, when presented in

conjunction with other characteirstics, 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 ofa
given year, is based on the estimate by age for the
end of the preceding year, aftermovi ng up all ages
by one year. To this base, the births, and immigrants
by age, of the yearesti mated, are added, and deaths
and migration balance, by age are subtracted. By
adding the balanceofadditions and subtractions to
the base, the estimate of age groups for the end of
that year is obtained.

HOUSEHOLDS

Estimates on the sizeof 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 ihe
sakeofcontinuityof the seriesand data comparison,
data for 1975 were reprocessed. For the structure,
organization and implementation of the surveys, for
the new sampling and weighting method and up
dating of population estimates  see introduction
to Chapter XII  Labour and Wages.
For the purposes of this Survey, a household (exd.

families in qibbuzim) is defined as a group of per
sons living in one flat permanently and generally
preparing their mealsin common.A household may
include one personor moreand persons whoare not
relatives. For the purpose of the survey, a qibbuz
family includes singles or couples with their unmar
ried children under the age of 18. Sizeofhouseholds
determined by the number of persons in the house
hold by the above definition. These estimates do not
include the population in institutions and Bedouin.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
36 RegistrationofPopulation(8 XI1948)  Part

A
53" RegistrationofPopulation (8 XI1948)  Part

B
215 Development of the Jewish Population in

Israel 1948  1964, Part A
274 Development of the Jewish Population in

Israel 1948  1964, Part B
339 Population in Settlements 1967  1969
449 Internal Migration of Jews in Israel 1969 

1971
568 Projection of Population in Israel up to 1995

. Hebrew only. Out of pirnt.

591 The Families in Israel 1975  1977
634 Demographic Characteristics of the

Population in Israel 1977; 1978.

TECHNICAL SERIES
48* List of Localities, Their Population and Codes

31 XII 1978

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961

Nos. 1,48, 1014, 17, 19,20,22,25,28,33,36,
3840, 42, 43.

1Fordetailed data, see "Internal Migrationof Jews in Israel, 1976; 1977" inMonthlyBulletinofStatistics  Supplement. no. 8.
1979.
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1
= Vox2 + oy2

d  standard distance.

The calculation is based as follows: in 1922, 1931
and 1948  by localities; 19491959  by sub
districts and since 1961 by natural regions.

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 present,

all number 10,000 inhabitants and over);
c. Jewish localities with a population of 2,000 

10,000 of whom less than half of the employed
persons work in agriculture (at present all locali
ties of this size are urban);

d. NonJewish localities with a population of
5,000 10,000 of whom less than half of the
employed persons work in agriculture;

e. all localities included in the Tel Aviv and Haifa
conurbations, except qibbuzim and moshavim.

Urban localities are subdivided as follows:
Town: a locality with the status of a municipality.
Other urban locality.
Rural localities include:
a. Localities with a population of upto2,000(even

if not agricultural). Exceptions to this rule are
such localities as are included in the conurba
tions of Tel Aviv and Haifa, except qibbuzim
and moshavim.

b. Localities with a population of 2,000 1 0,000
not included among urban localities (at present
there are no Jewish localities in this group).

Rural localities are subdivided as follows:
village: a rural locality in which production, con

sumption, purchases and sales are generally on a
private basis.
moshav \s a rural locality, organized as a coopera

tive, where the purchaseof agricultural equipment
and the marketing of produce are collective, but
consumption and most of the production and are
private;
collective moshav is a rural locality, where inaddi

tion to the cooperative characteristics of the
moshav, the 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 boundariesofanother locality;

living outside localities: population dispersed in
small groups living outside the boundaries of any
locality. The places were 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 accordingto the date

of settling  before or after the establishmentof 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 oflocalities.
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 arealso includedin the
number of localities in the council, and their popula
tion 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
occuirng annually, as reflected in the following
sources:

a. Returns of special questionnaires sent to all
localities numbering less than 2,000 inhabitants.

b. The population movement in each locality, as
reflected in the Central Population Register.
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The componentso{ changeinIhedefacto popu
lation are as follows:
Additions: births. immigrants, potential iirimi

grants, returning residents, arriving tourists and
temporary residents.
Detractions:deaths,departing residents, potential

immigrants, tourists and temporary residents who
went abroad.

BASIS OF THE POPULATION ESTIMATES

The estimates until the Census of 22 V 1961 relate
to the de facto population and are based on the
Registrationof Populationof XI 1948,and from the
1961 Census on, the estimates relate to thede jure
population. As of 1967, the population includes
East Jerusalem, and as of 1969, potential immi
grants. In recent years, data are based on final
results of the 1972 census. All estimates include,
besides thepermanent population as defined above,
also temporary residents and tourists staying in the
country at the time 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 sum

ming up the twelvemonthly averages andtheir div
ision by 12.

The results of the 1961 census were very close to
the current estimates, as regards the Jewish popula
tionand the 1972 results were adjusted to the current
estimates. As for nonJews, resultsof the 1961 cen
sus exceededcurrent estimatesbyabout4,000(espe
cially Moslems), and the 1972 census results were
lower by 5,000 (especially for Christians). Conse
quently 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 of births over

deaths. Table 11/2 does not include births which
occurred prior to 1948, and were registered up to
1954.

The migration balance for the dejure population is
the difference between the sum of persons entering
and leaving as explained above. For thedefacto
population, the migration balance is the difference
between the number of persons entering and leaving
the country.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
OF THE POPULATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Locality is a permanently inhabited place fulfil

ling the following three requirements:
a. It is inhabitedby 20 or more permanent residents

(until the 1961 Census  10 or more residents).
b. It has its own administration.
c. It is not officially included in another locality.

Districtandsubdistrict were defined according to
the ofifcial administrative division for the end of
1979.
Natural region. Within the frame of the ofifcial

division into 14 subdistricts, a more detailed sub
division was made into 40 natural regions. Each
natural region is partof one subdistrict or,in some
cases, is identical with a whole subdistrict or
district.
Natural regions are continuous areas, as far as

possible homogeneous in their physical structure,
climate, soil, andin the demographic, economic and
cultural characteristics of their population.

LOCATION OF THE POPULATION
(CENTRE OF GRAVITY)

The centreofgravityofthepopulationis calculated
as follows:

x ^
_ ZPi Y,y=  1

2TPj

Xj and Yj  the coordinates of locality i; Pj  the
population of locality i.

X indicates geographical longitude and Y geogra
phical latitude, both being expressed in kilometres,
as in official maps.
Accordingto the calculation, the centreofgravity

of the populationis the point whose coordinatesare
the averages of the coordinates of all residents of
Israel. The centreof gravity is the point from which
all square distances of places of residence of the
residents is minimal.
The location of the centreofgravity was nearTira

in 1950; in 1961 (Census of Population and Hous
ing) within Kefar Sava, in 1972 (Census of Popula
tion and Housing) in Hagor north of Rosh HaAyin
and in 1979 within Rosh HaAyin.

DISPERSION OF THE POPULATION
(STANDARD DISTANCES)

The dispersion of the population over the coun
try's area is measured by the standard distance,
being the mean square of distances between the
place of residence ofeach resident and the centre of
gravity of the whole population.
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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 ergions in each subdistrict, as well as the
surface area of lakes.
Data of the areaof Jerusalem were supplied by

the Ministry of the Interior, and all other data on
area by the Survey Department.

CLIMATE

Averages of temperature and relative humidity

fora 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 period 1931 1960, except for the
data for Elat which were computed as arithmetical
means for the period of measurements alone.

The rainy season in Israel usually begins in
October and ends in May. The monthly amount of
rain is rounded off to the nearest mm.

The data on climate were obtained from the
Meteorological Service.

SELECTED PUBLICATIONS

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961

Nos. 1, 6, 10, 14,20

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1972

3 The GeographicalStatistical Division of Urban
Localities in Israel

5 Listof Localities 1948; 1961; 1972

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
Dejurepopulation includes ersidentsand potential

immigrants living permanently in the country and
permanent residents absent from thecountry for less
than one year at the time of the estimate.
Defacto population includes the permanent resi

dents and potential immigrants, tourists and tem
porary residents present inthe country atthe date of
the estimate, but not residents and potential immi
grants abroad at that date.

The components of change in the dejure popula
tion are as follows:

Additions: births, immigrants, potential immi
grants, and tourists, who changed their status tp
immigrants or potential immigrants, personsenter
ing for reunion of families and permanent residents
who returned after 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.
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J . TECHNICAL PUBLICA TIONS
In this series, methodological publications arepublished, containing descriptions of
survey methods. Classifications of economic branches (no. 46), occupations (no.
38), AnalysisofSeasonality and Trends (no. 39) and listsof localities, etc. So far, 48
publications have appeared.

Publications sponsored by the Public Committee for Statistics:
PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA: five volumes have
appeared, for publications which appeared in the years 19651973.
INDEX TO PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA WHICH
APPEARED IN 19651973.

Other publications:
These are publications which do not belong to any of the above mentioned series,
but are quoted in the Abstract's chapters, according to subject.
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PUBLICATIONS OF THE BUREAU

Detailed lists of publications (except periodicals), appeared at the endof the introduc
tions to the chapters of Abstract no. 26 1975, according to subject.

An updated list of selected publications appears in each publication of the Bureau.

The Publications of the Bureau appear in the following series:

A. STATISTICAL ABSTRACT OF ISRAEL  appears annually.

B. SOCIETY IN ISRAEL  Statistical Highlights.

C. MONTHLY BULLETINS AND QUARTERLIES
 Monthly Bulletinof Statistics  containing current data. In the SUPPLEMENT

to the Bulletin, result of annual surveys, of other special researches, etc., are
published.

 Price Statistics Monthly  in Hebrew only, with a summary in English.
 Foreign Trade Statistics Quarterly: in addition, an annual summary is published

in two volumes  imports and exports, including commodities detailed by
countries and countries by commodities.

 Tourism and Hotel Services Statistics Quarterly.
 Agricultural Statistics Quarterly.
 Quarterly Transport Statistics.
 Administered Territories Statistics Quarterly.
 New Statistical Projects and Publications in Israel  a quarterly abstract of

statistical investigations, by branches of government and public institutions,
comprising ongoing research and published results.

D. SPECIAL PUBLICATIONS
In this series, results of annual surveys, special and other researches which were
carried out by the Bureau, or in cooperation with other institutions, are
published. To date, about 640 publications have appeared in this series.

E. CENSUSOF POPULATION ANDHOUSING 196142 volumes have
appeared.

F. CENSUS OF POPULATIONAND HOUSING (IN THE ADMINISTERED
TERRITORIES AND IN EAST JERUSALEM) 19677 volumes have
appeared.

G. CENSUSOFPOPULATIONANDHOUSING 1972  J6 volumes have appeared.

H. CENSUSOF INDUSTRY AND CRAFTS 196513 volumes have appeared.

I. CENSUSOFAGRICULTURE 1970/717 volumes have appeared.

(13(



Table Page

XX/6 9. Assets and liabilities of the
treasury 537
XX/IO 13. Government income and
expenditure 540
XX/14 16. Government employees 546
XX/17 19. Financeoflocal authorities 549

XXI. JUDICIARY
Introduction (84)
XXI/I5.Judicial statistics 556
XX1/6 13. Criminal statistics 563
XXI/14 16. Miscellaneous 569

XXII. EDUCATION
Introduction (85)
XXII/1 3. Education level 578
XX11/4 6. National expenditure on
education 581
XXII/7 9. Schools. teaching posts and
pupils 584
XXI1/10 14. Ratesof attendance in
educational institutions 588
XXII/1522. Classes and pupils in schools
ofthe educational system 592
XXII/23. Teaching staffin schools
of the educational system 598
XX11/24 25. Pupifs tn postsecondary
education 599
XXII/26 35. Universitiesand
students 601
XX1I/36 37.Adult education 611

XXIII. RESEARCH AND DEVELOPMENT
Introduction (93)
XXIII/1. National ExpenditureonR<cf D ... 617
XX1IV24. Expenditure onR&Din
universities 618
XXIII/5. Survey of research institutes 621
XXIII/6 7. Surveyof industrial establish
mentsdealing withR &D 622
XXHl/8. Patents 625

XXIII/912. Electronic computers 626

Table Page
XXIV. HEALTH
Introduction (96)
XXIV/I 4. National expenditure on health 635
XXIV/5 10. Hospitalization 638
XX1V/11  13 . Preventive medicine 643
XXIV/1417. Useof health services 645

XXV. WELFARE
Introduction (100)
XXV/I  4. National insurance 652
XXV/5 9. Welfare 656

XXVI. CULTURE AND ENTERTAINMENT
Introduction (103)
XXVI/1. Museums 662
XXV1/2 4. Cinemas 662
XXVl/5 7. Radio listening and television
viewing. reading habits and leisure
activities outside home 664
XXVI/89. Booksand newspapers 670

XXVII. THEADMINISTEREDTERR1TORIES
Introduction (104)
XXVI1/I3. Population 677
XXVI1/4 5. Births 679
XXVII/6 9. National income and
expenditure 680
XXVII/10. Balanceof payments .: 684
XXVII/11. Foreign trade 685
XXVII/12. Prices 686
XXVII/13. Food consumption 687
XXVII/14.Housing conditions 688
XXVII/15. Household equipment 689
XXVII/1622. Labourand wages 690
XXVll/2326. Agricultuer 701
XXVII/2729. Industry 704
XXVII/3033. Building 708
XXVII/34. Hotels 712
XXVII/3536. Transport 713
XXVII/37 38.Local authorities 715
XXVII/39. Judiciary 717
XXVII/4041. Education 718
XXVII/42. Health services 719

OD



Table Page

X/1920.Pricesofinputin buses 259

XI. LIVING CONDITIONS
Introduction (48)
XI/14. Surveyoffamily expenditure
. 1975/76 267
XI/5 10. Income 274
XI/1 113. Food balance sheet 278
XI/1423. Housing 282
XI/24. Ownershipof durable goods 292

XII. LABOURAND WAGES
Introduction (53)
XII/I 24. Labour force surveys 300
XII/1 5. Civilian labour force 300
XII/6 7. Women in labour force 310
XII/8 9. NonJews in labour force 312
XI1/1019. Employed persons
and employees 314
XII/20. Parttime work 332
XII/21.Studyand work 334
XII/2223. Unemployed 335
XII/24. Annual labour force 337

XII/25. Income from wagesand salary 338
XII/2628. Wages and employment by
reports to the National Insurance
Institute 339
XII/2933. Registered unemployment 344
XII/34 35. Strikes and lockouts 348
XII/36. Costofliving allowance 350

XIII. AGRICULTURE
Introduction (59)
XIII/1.Keydata 356
XIII/25. Area and crops 362
XIII/6. Employed persons 366
XIII/71 2. Production ad marketing 367
XIII/13 20. Farm income 378
XIII/21. Capital gains 387
XIII/2226. Meansof production 388

XIV. INDUSTRY
Introduction (62)
XIV/J 3. Physicaland financialdata 395
XIV/47. Indicesof industry 397
XIV/812. Surveysof industry and crafts .. 408
XIV/13. Industiral products 416
XIV/14. Water consumption in industry 420
XIV/I5. Electricity 422

XV. ENERGY ANDWATER
Introduction (65)
XV/14.Energy balance 424

Table Page

XV/5. Electricity 429
XV/6. Water 430

XVI. CONSTRUCTION
Introduction (66)
XVI/1 13. Building 438
XVI/1 7. Areaofbuilding. dwelling
and rooms 438
XVI/8. Durationofbuilding 448
XVI/9. Storeys in buildings 450
XVI/10. Supplyof newdwellings 452
XVI/1 112. Capital formation 453
XVI/13. Costof builders 455

XVI/14. Employment, wages and labour
expenses in construction 455
XVI/15 19. Public works 456
XVI/15 17. Roads 456
XV1/18. Water pipes ,..,458
XVI/19. Sewage pipes 459

XVII. COMMERCE AND HOTELS
Introduction (73)
XVII/1. Wholesale trade 463
XVII/2. Large scale retail trade 464
XVII/3 5. Hotels 466

XVIII. TRANSPORT AND
COMMUNICATION

Introduction (75)
XVII1/I3. Summary tables 473
XVIII/4. Railways 479
XVIII/5 6. Buses 480
XVIII/78. Sea transport 481
XVIII/9 10. Port services 483
XVIII/11 14. Aviation 485
XVIII/15 17. Postsand communication ... 487
XVIII/1820. Roads 489
XVIII/21 23. Motor vehicles 492
XVHI/24 27. Traffic on nonurban roads . 494
XVIII/2830. Road accidents 498
XVIII/3133. Drivers 501

XIX. BANKING AND INSURANCE
Introduction (78)
XIX/15. Banking 506
XIX/6 1 I. Insurance companies 512
XIX/I2 13. Fires 520
XIX/1416. Social insurance funds 522

XX. GOVERNMENT AND LOCAL
AUTHORITIES

Introduction (81)
XX/15. Elections and the Knesset 532

)10(



CONTENTS

PAGE NUMBERS: For the English introduction  in brackets
For tables  without brackets, from right to left.

Preface
The Senior Staff
Contents
Publications
Introductions
Explanatory Notes .
Map

Table Page
SUMMARY TABLE 3

I. AREAAND CLIMATE
Introduction (15)
I/I. Area (16)
1/26. Climate (18)

II. POPULATION
Introduction (15)
11/13. Population estimate 31
II/4 15. Geographical distribution 34
H/1617. Internal migration 52
11/18 26. Demographic characteristics 54
11/2733. Households 63

III. VITAL STATISTICS
Introduction (19)
HI/ 16. Summary tables 73
III/7 17. Marriages and divorces 79
111/1830. Natality 88
111/3133. Deaths 100
HI/3437. Lengthof life 103
111/3843. Causes of death 105
HI/4548. Morbidity 1 12

IV. MIGRATION
Introduction (23)
IV/1 2. Summary tables 117
IV/3 6. Movementof residents 119
IV/7 12. Tourists 122
IV/1 31 5. Survey of passengers 128

V. IMMIGRATION AND ABSORPTION
Introduction (25)
VI/112. Immigrants 133
V/13 18. Immigrant absorption 143

VI. NATIONAL INCOME AND
EXPENDITURE

Introduction (26(

Table

)3(
)5(
)9(
)13(
)15(
721

preceding page 1

Page

VI/1  12. National income and expenditure 157
VI/1314. Inputoutput 176

VII. BALANCE OF PAYMENTS
Introduction (31)
VI1/13. Balanceof payments 184
VII/4. Assets in foreign currency 190
VII/5. Obligationsto abroad 192

VIII. FOREIGN TRADE
Introduction , (32)
VII1/1. Foreigntradebalance 198
VIH/25. Imports and exports 200
VIII/67. Exports 212
V11I/89. Imports 215
VIII/10. Import taxes 219

IX. FINANCE
Introduction (36)
IX/1 2. Financial assets 222
1X735. Credit 224
IX/6 9. Securities 226

X. PRICES
Introduction (37)
X/l. Summary table  change in level
ofprice indices 240
X/2 4. Consumer prices 241
X/56. Pricesofdwellings 245
X/7. Retail prices of food 246
X/89. Pricesof input in building 248
X/10. Pricesof input in road construction ... 250
X/l 1. Pricesof industiral output 250
X/1213. Pricesof industrial exports 251
X/14 15. Pricesof output and
input in agriculture 254
X/1617. Pricesof outputand
input in citrus growing 256
X/18. Pricesof input in hotels 258

)9(



RAPHAEL BENSHOHAM, Director, Jerusalem and Southern District
Mrs. RIVKA ABRAMSON, Director, Tel Aviv and Central District
Miss YAFFA SORIANO, Director, Haifa and Northern District

Computer Programming Unit

ISRAEL WIENER, Director
Mrs. SHIFRA HAAR, Deputy Director

Division of Publications and of Project Planning and Analysis

ISAAC HERSHKOWITS, Directorof the Division and Coordinatorof the Public
Advisory Council for Statistics

Mrs. NOGA KOTLER, Director, Publications Section
PINCHAS SARIG, Director of Section

The Statistical Abstract

ISAAC OSIPOV, Subject Editor

Preparation for the Censusof Populationand Housing

Dr. CHARLES KAMEN, Acting Director, Professional Planning Team
Mrs. JULIA ZEMEL, Divisional Chief Assistant, Subject Matter
YA'ACOV HITE, Acting Divisional Chief Assistant, Procedures
Miss ILANA YA'ACOBI, Acting Divisional Chief Assistant, Training

Administrationof the Bureau

MORDECHAI TAUSTEIN, Director, Planning and Organization Division
WOLF STERN, Director, Economic Unit
DAVID NEUMANN, Spokesman of the Bureau and in Charge of In Service
Training

JOSEPH ASHKENAZI, Director, Administration Division
SHIMON WEISS, Legal Advisor

)8(



ZION RABI, Director, Demographic Section and Assistant for Development
Mrs. PNINA ZADKA, Director, Health Section

Labour and Absorption Division

ZEEV KRISHER, Deputy Division Director and Director, Labour Section
MissAVIVA BATTAT, Chief Assistant to the Director of the Division
Mrs. DVORA SHALEV, Director, Absorption Section and Population in
Localities Section

Mrs. EDITH NEUHOF, Chief Divisional Assistant for Labour Force Surveys

Division of Statistics in Judaea and Samaria and in the Gaza Strip

ELISHA PALGI, Director of the Division
ZADOK DORY, Staff Officer in the Gaza Strip
ELIAHU MANGAN, Staff Officer in Judaea and Samaira

Social Statistics Division
URI AVNER, Director of the Division
SILVIU LEIBNER, Deputy Director of the Division and Director, Education
Section

HANAN ZACKAY, Director, Higher Education and Science Section
Mrs. GINA KOZLOV, Chief Assistant to the Director of the Division
Miss LEAH OPATOVSKI, Director, Judicial and Culture Section

Statistical Methods Division

Miss MALKA KANTOROWITZ, Director of the Division
AVRAHAM BURSTEIN, Coordinator, Research and Methodologic Analysis
DAVID SAGEEV, Chief Assistant to the Director of the Division
Miss NECHAMAFEUCHTWANGER, Chief Assistant to the Director of the
Division

Statistical Analysis and Data Base Division

Dr. DANIEL PFEFFERMANN, Director of the Division
MICHAEL NOAM, Director, Data Base and Statistical Activities Information
Unit

NAFTALI GOLDSCHMIDT, Chief Assistant for Information
Mrs. SHEILA BENTUVIA, Director, Statistical Analysis Section

Survey Division

Miss MALKA GILLER, Director of the Division
Miss ESTHER SHAIOVITZ, Deputy Director of the Division and Director,
Field Work Section

JOSEPH HAKIM, Director, Coding and Manual Processing Section

(7(



Prices Division

RAHAMIM OZANA, Director of the Division
Mrs. MIRIAM ZADIK, Director, Consumer Prices Section
NISSIM DROR, Director, Building and Services Pirces Section
GABRIEL ACKERMAN, Acting Director, Industrial Price Indices Section

Consumption and Finance Statistics

GIDEON BURSTEIN, Deputy Division Director and Director, Consumption
Section

Mrs. HAVA HELLER, Chief Assistant to the Director of the Division
Mrs. RUHAMA YITZHAKI, Director, Finance and Insurance Section

ConstructionandLocal Authorities Statistics

ISRAEL JACOBY, Deputy Division Director and Director, Construction
Section

Agriculture Division

EITAN RIKIN, Director of the Division
MEIR ROTHSCHILD, Deputy Director of the Division
NAHUM KOL, Chief Assistant to the Director of the Division
YESHAIAHU GHENZER, Chief Assistant to the Director of the Division
Mrs. TALMA SOFER, Chief Assistant to the Director of the Division

Industry, Internal Trade, Services and Enterprises Statistics Division
ISAAC ASPLER, Director of the Division
SEVERIN ZUR, Director of Industrial Statistics
MORDECHAI LEVI, Deputy Division Director for Internal Trade, Services and
Tourism

Mrs. ADINA BLUM, Director, Internal Trade Section
AUREL FAINARU, Chief Assistant to the Director of the Division

Transport Division

GAVRIEL SOFER, Director of the Division

Geographical Division

REUVEN TZAMERET, Director of the Division

Population, Demography and Health Division

Dr. ETAN SABATELLO, Director of the Division and in Charge of
Absorption Section

Dr. JOEL FLORSHEIM, Deputy Director of the Division and Director,
Population Section

(6(



THE SENIOR STAFF OF THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

On 1 X 1980

The Directorate

Dr. MOSHE SICRON, Government Statistician and Scientific Director
NATAN EYAL, Deputy Director of the Bureau
Dr. ZVI EISENBACH, in Charge of Demographic and Economic Statistics
(Demography, Health, Absorption and Labour) and of Statistics in Judaea and
Samaria and in the Gaza Strip

BENJAMIN LASMAN, in Charge of Economic Statistics (Foreign Trade,
Balance of Payments, Energy and Census of Population and Housing)

REUVEN KARSHAI, in Charge of Economic Statistics (Prices, Construction
and Local Authorities, Consumption and Finance)

CHAIM REGEV, in Charge of Economic Statistics (Agriculture, Industry,
Internal Trade, Transport and Geography)

Prof. UZIEL SCHMELZ, in Charge of Demographic and Social Statistics

Research and Development

Prof. GAD NATHAN, in Charge

National Accounts Division

EZRA HADAR, Director of the Division
Dr. BERNHARD COMISIONERU, Deputy Director of the Division
SEGISMUNDO FASSLER, Chief Assistant to the Director of the Division
Mrs. SHULAMIT KAMIR, Chief Assistant to the Director of the Division
Mrs. MIRIAM OSTROWSKA, Chief Assistant to the Director of the Division
Mrs. ALBA RIVKIN, Chief Assistant to the Director of the Division
TUVIA FESTINGER, Chief Assistant to the Director of the Division

InputOutput Research

Mrs. SIMCHA BARELIEZER, Director of the Division
IGAL SADAN, Chief Assistant to the Director of the Division

Social Indicators

MORRIS GOLDMAN, in Charge

Foreign Trade, BalanceofPaymentsandEnergy Division

Dr. TULLY FRIEDGUT, Director of the Division
REUVEN GRAF, Acting Deputy Division Director and Director, Balance of
Payments and Energy Section

GERSHON FAINARU, Director, Foreign Trade Section

(5(



PREFACE

The thirtyifrst Statistical Abstractof Israelwas designed, as were previous abstracts, to provide
summarized quantitative data on the population, society and economy of Israel  for planners,
administrators, researches and the general public. Most of the current series in the Abstract have
been updated to the end of 1979. This year, too, data on new or special projects are also presented
and the multiannual summary table on major series in Israel is presented at the beginning. This
table has aroused considerable interest among the users of the Abstract.

The material for the Abstract was prepared in the divisions and sectionsof the Bureau, with the
assistance of material provided by Government ministries and other state institutions.

This year, as in the past, Mr. Isaac Osipov was in charge of the subject editing. The editing and
publishing of the Abstract was carried out by the staff of the Publications Section of the Bureau,
under the supervision of Mr. Menahem Saraf. The Abstract was typeset and printed at Hamakor
Press Ltd., Jerusalem.

To all those who participated in the preparation of this Abstract, and made possible its
appearance atthe time usual in the past  the Central BureauofStatistics conveys its appreciation
and gratitude.

Dr. Moshe Sicron
Jerusalem, 1980 Government Statistician
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