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הקדמה

על כמותי מידע במרוכז להביא כקודמיו נועד במספר, ה34 שלפנינו, הסטטיסטי השנתון
הרחב ולציבור לחוקרים למתכננים, במדיניות, לעוסקים  בישראל והחברה הכלכלה האוכלוסייה,

וכחו"ל. בארץ

לתקופה רבשנתי, סיכום לוח וכן 1982 לסוף ברובן המעודכנות שוטפות סדרות מובאות בשנתון
.pKn התחומים ברוב ההתפתחויות עיקרי על לעמוד בו למעיין המאפשר ,1950 שמאז

האחרונה בשנה שסוכמו מיוחדות סטטיסטיות מפעולות תוצאות זה בשנתון מובאות לכך נוסף
תשומה לוח מובא המקרוכלכלה מתחום תשמ"א.  והכפר החקלאות ממפקד נתונים וביניהן
.1980/81 שנת במחירי מקדמים עם 1977/78 לשנת  הקבצות 43 של פירוט ברמת  חדש תפוקה

הסביבה. לאיכות הציבורית ההוצאה ועל מטרה לפי הציבורית הצריכה על נתונים מובאים כן, כמר
נתונים נוספו כן כמו הציבור. שבידי כספיים נכסים על חדשים נתונים מובאים המוניטארי, התחום מן
הגשם משקעי על מידע בשנתון נוסף עוד משלים. וליבוא מתחרו* ליבוא לישראל היבוא התפלגות על

לוח. שנות לפי רק ולא אוגוסט) עד (ספטמבר גשם שנות לפי

הבא. הסטטיסטי בשנתון יובאו ב1983 שנערך והדיור האוכלוסין ממפקד נתונים כי יצוין,

במשרדי שנאסף במידע גם שנסתייעו שבלשכה, השונים ובמדורים במחלקות הוכן לשנתון החומר
שונים. ממלכתיים ובמוסדות ממשלה

נערך השנתון אוסיפוב. 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 הד דפוס בידי היתה וההדפסה

ותודתה. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הערכת נתונה  השנתון במלאכת העושים לכל

סיקרון משה פרופ'
הממשלתי הסטטיסטיקן

תשמ"ד ירושלים,



הלשכה של הבכיר הסגל
1983 באוקטובר 1

הלשכה הנהלת
המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטיקן סיקרת, משה פרופ'

הלשכה מנהל סגן איל, נתן
סטטיסטיקה על וממונה דמוגרפיתחברתית לסטטיסטיקה המדעי המנהל סגן איזנבך, צבי ד''ר

עזה ובחבל ושומרון ביהודה
ועל ואנרגיה) התשלומים מאזן חוץ, (סחר כלכלית סטטיסטיקה בתחום ממונה לסמן. בנימין

והדיור האוכלוסין מפקד
צריכה מקומיות, ורשויות בנייה (מחירים, כלכלית סטטיסטיקה בתחום ממונה קרשאי, ראובן

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

וגיאוגרפיה
דמוגרפיתחברתית סטטיסטיקה על ממונה שמלץ, עוזיאל פרופ'

מחקרופיתוח
שבתון) (בחופשת ממונה נתן, גד פרופ'

לאומית. לחשבונאות המחלקה
המחלקה מנהל הדר, עזרא

המחלקה מנהל סגן פסלר, סגיסמונדו
המחלקה למנהל ראשית עוזרת ריבקין, אלבה גב'
המחלקה למנהל ראשית עוזרת קמיר. שולמית גב'

המחלקה למנהל ראשית עוזרת אוסטרובסקה, מתם גב'
המחלקה למנהל ראשי עוזר פסטינגר, טוביה

תשומהתפוקה מחקר
המחלקה מנהלת בראליעזר, שמחה גב'
המחלקה למנהלת ראשי עתר סדן, יגאל

ולאנרגיה התשלומים למאזן חוץ, לסחר המחלקה
המחלקה מנהל פרידגוט, נפתלי ד''ו*

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

למחירים המחלקה
המחלקה אוזנה"מנהל רחמים

המחלקה מנהל סגנית צדיק, מרים גב'
ובשירותים בבנייה למחירים המדור מנהל דרור, נסים

בתעשייה מחירים למדדי המדור מנהל שטיינגרט, חנוך
לצרכן המחירים מדור מנהלת רמר, צפורה גב'



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

המחלקה למנהל ראשית עוזרת ברג, אילת גב'
המחלקה למנהל ראשית עוזרת הלר, חוה גב'

ולביטוח לכספים המדור מנהלת יצחקי, רוחמה גב'
.מקומיות ורשויות בנייה של סטטיסטיקה

לבנייה המדור ומנהל מחלקה מנהל סגן יעקובי, ישראל

לחקלאות חלקה מ ה
המחלקה מנהל ריקין, איתן

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

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

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

התעשייתית הסטטיסטיקה מנהל צור, סברין
ולשירותים פנים לסחר המדור מנהלת בלום, עדינה גב'

המחלקה למנהל ראשי עוזר פיינרו, אורל
המחלקה למנהל ראשית עוזרת גאופטמן, סופיה גב'

המחלקה למנהל ראשי עוזר מאירוביץ, יחזקאל
המחלקהלתחבורה

המחלקה. מנהל סופר, גבריאל
המחלקה למנהל ראשית עוזרת גורל, טליה גב'

לגיאוגרפיה המחלקה
המחלקה מנהל צמרת, ראובן

המחלקה למנהל ראשי עוזר ולדמן, בןציון
ולבריאות לדמוגרפיה לאוכלוסייה, המחלקה

לקליטה למדור ואחראי המחלקה מנהל סבטאלו, איתן ד"ר
לאוכלוסייה המדור ומנהל המחלקה מנהל סגן פלורסהיים, יואל ד"ר

לפיתוח ועוזר לדמוגרפיה המדור מנהל רבי, ציון
המחלקה למנהל ראשית עוזרת זמל, ג'וליה גב'

לבריאות המדור מנהלת צדקה, פנינה גב'
ולקליטה לעבודה המחלקה

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

אדם כוח לסקרי מחלקתית ראשית עוזרת נוי, אדית גב'
ביישובים ולאוכלוסייה לקליטה המדור מנהלת שלו, דבורה גב'



עזה ובחבל ושומרון ביהודה לסטטיסטיקה המחלקה
המחלקה מנהל פלגי. אלישע

עזה בחבל מטה קצין דורי, צדוק
ושומרון ביהודה מטה קצין מנגן, אליהו

חברתית לסטטיסטיקה המחלקה
המחלקה מנהל אבנר, אורי

לחינוך המדור ומנהל המחלקה מנהל סגן לייבנר, סילביו
ולמדע גבוה לחינוך המדור מנהל זכאי, חנן

המחלקה למנהל ראשית עוזרת קוזלוב, גינה גב'
ולתרבות משפטית לסטטיסטיקה המדור מנהלת אופטובסקי, לאה גב'

סטטיסטיות למתודות המחלקה
המחלקה מנהלת קנטורוביץ, מלכה גב'

(בפועל) המחלקה מנהלת סגן שגיב, דוד
מתודי וניתוח מחקרים מרכז בורשטיין, אברהם

המחלקה למנהלת ראשית עוזרת שטיין, נחמה גב'
הנתונים ולמאגר סטטיסטי לניתוח המחלקה

. המחלקה מנהל פפרמן, דניאל ד"ר
סטטיסטי לניתוח המדור מנהלת בןטוביה, שילה גב'

י מידע בנושא מחלקתי ראשי עוזר גולדשמידט, נפתלי
. המחלקהלסקרים

המחלקה מנהלת גילר, מלכה גב'
שדה לעבודת המדור ומנהלת המחלקה מנהלת סגנית שיוביץ, אסתר גב'

המחלקה למנהלת ראשית עוזרת גרינוולד, רחל גב'
והדרום ירושלים מחוז מנהל בןשוהמ, רפאל
והמרכז אביב תל מחוז מנהל מיכאלי, ראובן
והצפון חיפה מחוז מנהלת צוריאנו, יפה גב'
אוטומטיים לעיבודים היחידה

היחידה מנהל וער, ישראל
היחידה מנהל סגנית הר, שפרה גב'

הפעלה מערכות לנושא אחראית גולדברג, גבריאלה גב'
צוות ראש חי, יצחק

צוות ראש טנא, אביבה גב'
צוות ראש פרקש, ג'קלין גב'
צוות ראש סוהריאנו, מקס

צוות ראש בטיסטא, חנה גב'
(בפועל) צוות ראש לוטן, מאיר

ולפרסומים עבודה תוכניות של ולבקרה לתכנון המחלקה
לסטטיסטיקה הציבורית המועצה ומרכז המחלקה מנהל הרשקוביץ, יצחק

הפרסומים מדור מנהלת לבנון, ענת גב'



ו השנתוןהסטטיסטי
המקצועי העורך אוסיפוב, יצחק

ונושאים תהליכים תכנון  והדיור האוכלוסין מפקד
מדעי מקצועי תכנון צוות מנהל קימן, צ'רלס ד''ר

והערכה תהליכים לתכנון אחראי הייט, יעקב
אוטומטיים עיבודים צוות ראש חיימוביץ', הקטור

נושאי לתכנון אחראית רמון, חיה ד''ר
(כפועל) יד ולעיבודי לסיווגים אחראי חכים, יוסף

מפקדים מחלקת
שדה  מפקדים מחלקת מנהל סגן דורון, אברהם
מינהל  מפקדים מחלקת מנהל סגן בורג, אליהו
(כפועל) ורכב ציוד לדיור, אחראית קוטלר, נגה גב'

להסברה אחראית וטנשטיין, חיה גב'
שדה עבודת בתחום מרכז קדם, יצחק

החומר סימול בתחום מרכז נמירובסקי, גדעון
הלשכה מינהל

ולארגון לתכנון המחלקה מנהל טאושטיץ, מרדכי
הלשכה וגזבר הכלכלית היחידה מנהל שטרן, וולף

ההדרכה על וממונה הלשכה דובר נוימן, דוד
(בפועל) אמרכלות מחלקת מנהלת מונטנר, יהודית גב'

הלשכה מנהל לסגן בכיר עוזר פתאל, ניסן
המשפטית היועצת הראבן, דיינה גב'
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478 האנרגיה מאזן ט"ו/41.
483 חשמל ט"ו/5.
484 מים ט''ו/6.

בינוי טז.
485 .; מבוא
492 . בנייה ט"ז/141.
492 וחדרים..... דירות הבנייה, שטח ט''ז/71.
502 בנייה משך ט"ז/8.
504 ..:. בבניינים קומות ט''ז/9.
506 בבניינים דירות ט"ז/10.
508 ... ודירות מגורים בנייני קבלנים, ט"ז/11.
510 חדשות דירות היצע ט"ז/12.
511 גולמית מקומית השקעה ט"ז/13.
512 בונים הוצאות ט"ז/14.

עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ט"ז/15.
513 בבינוי
514 ציבוריות עבודות .20 ט''ז/16
514 כבישים ט"ז/1816.
516 מים צינורות ט"ז/19.
517 ביוב צינורות ט''ז/20.

הארחה ושירותי מסחר יז.
518 מבוא
521 הסיטוני המסחר י"ז/1.
522 : מאורגן קמעוני מסחר י''ז/2. ■

523 בניקיימא מוצרים אספקת י"ז/3.
524 הארחה שירותי י"ז/64.

ותקשורת תחבורה יח.
527... : : .:... מבוא
530 סיכום לוחות י''ח/31.
535 רכבת י"ח/4.
536 : אוטובוסים י''ח/65.
537 ימית הובלה י"ח/87.
539 נמלים שירותי י"ח/109.
541.... .. תעופה י"ח/1411.
543 ותקשורת דואר י"ח/1715.
545 . כבישים י"ח/1918.

עמוד לוח

276 בסלילה תשומה מחירי י/10.
276 התעשייה תפוקת מחירי י/11.
277 תעשייתי יצוא מחירי י/1312.
281 .. בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי י/1514.
283 הדרים בגידול י/1716.מחריתפוקהותשומה
285 מלון בבתי תשומה מחירי י/18.
286 באוטובוסים תשומה מחירי .20 י/19

חיים רמת יא.
288 מבוא
293 .. 1979/80 המשפחה הוצאות סקר י"א/91.
308 הכנסות י"א/1710. .
314 המזונות מאזן י"א/2018.
318 דיור י"א/3021.
328 ... בניקיימא מוצרים על בעלות י"א/3631.

ושכר עבודה יב.
335 מבוא
342 אדם כוח סקרי י"ב/351.
342 האזרחי העבודה כוח י"ב/51.
352 העבודה בכוח נשים י''ב/76.
354 העבודה בכוח לאיהודים י"ב/98.
356 ושכירים מועסקים י"ב/1810.
372 חלקית עבודה .20 י"ב/19
375 י מעבודה 2221.היעדרות י"ב
377 ועבודה לימודים י"ב/23.
378 מועסקים בלתי י"ב2724.
382 השנתי העבודה כוח י"ב/28.
383 וממשכורת משכר הכנסה י"ב/29.
384 תעסוקתית ניידות י"ב/3430.
390 ושכירים שכיר משרות י"ב/35.

דיווחים פי על ותעסוקה שכר .38 י"ב/36
391 לאומי לביטוח למוסד
396 רשומה אבטלה י"ב/4539.
401 :. והשבתות שביתות י"ב/4746.
403 יוקר תוספת י"ב/48.

חקלאות יג.
404 מבוא
408 מפתח נתוני י''ג/1.
414 ויבולים שטח י"ג/62.
418 מועסקים י"ג/7.
419 ושיווק ייצור י"ג/128.
428 מחקלאות הכנסה י"ג/2013.
437 הון מלאי י"ג/21.
438 ייצור אמצעי י"ג/2622.
441 תשמ"א החקלאות מפקד י"ג/3227.



עמוד לוח

692 למו"פ הלאומית ההוצאה כ"ג/1.
693 .... באוניברסיטאות למו"פ הוצאות כ"ג/42.
696 מחקר מכוני סקר כ''ג/65.

העוסקים תעשייה מפעלי סקר כ"ג/87.
698 במו"פ
701 פטנטים כ"ג/9.
702 אלקטרוניים מחשבים כ"ג/1310.

בריאות כד.
708 מבוא
712 לבריאות לאומית הוצאה כ"ד/41.
715 בריאות שירותי כ"ד/165.
725 ותחלואה אשפוז כ"ד/2517.

וסעד רווחה כה.
735 מבוא
738 לאומי ביטוח כ"ה/41.
742 סעד כ"ה/95.

ובידור תרבות כו.
746 מבוא
747 ועיתונים ספרים כ"ו/21.
749 מוסיאונים כ"ו/3.
749 סרטים כ"ו/4.
750 וספורט בילוי כ"ו/5.
751 ספר בבתי ספריות כ''ו/6.

עזה וחבל שומרון יהודה, כז.
752 מבוא
758 אוכלוסייה כ''ז/31.
761 לידות כ"ז/54.
762 לאומית והוצאה הכנסה כ"ז/96.
766 התשלומים מאזן כ"ז/10.
767 חוץ סחר כ''ז/11.
768 :... מחירים כ''ז/12.
769 מזונות צריכת כ"ז/13.
770 בית וציוד דיור תנאי כ"ז/1614.
774 ושכר עבודה כ"ז/2517.
787 חקלאות כ"ז/2926.
790 תעשייה כ"ז/3230.
794 בנייה כ"ז/3633.
798 מלון בתי כ"ז/37.
799 תחבורה כ"ז/3938.
801 מקומיות רשויות כ"ז/4140.
803 ציבורי סדר כ''ז/42.
804 חינוך כ''ז/4443.
805 בריאות שירותי כ"ז/45.

עמוד לוח

547 מנועיים רכב כלי י"ח/2220.
549 לאעירוניים בכבישים תנועה י''ח/2623.
553 דרכים תאונות י"ח/3027.
556 נהגים י"ח/3331.

וביטוח בנקים יט.
558 מבוא
560 בנקים י''ט/51.
566 ביטוח חברות י''ט/116.
574 גמל קופות י''ט/1412.

המקומיות והרשויות הממשלה כ.
579 מבוא
583 והכנסת בחירות כ/61.
591 ציבורית הוצאה כ/87.
593 האוצר של והתחייבויות זכויות כ/129.
596 הממשלה והוצאות הכנסות כ/1613.
602 המדינה עובדי כ/1917.
605 המקומיות הרשויות כספי כ/2220.

ציבורי סדר כא.
610 מבוא
613 סיכום לוחות כ"א/31.
615 משפט בתי כ"א/74.
621 פלילית סטטיסטיקה כ"א/188.
629 מבחן שירותי כ"א/19.
630 שונות כ"א/2220.
631 כ"א/2423.שריפות

והשכלה חינוך בב.
633 מבוא
642 השכלה כ''ב/41.
646 לחינוך הלאומית ההוצאה כ"ב/75.
649 ותרבות חינוך על בית משקי הוצאות כ''ב/8.
650 ותלמידים הוראה משרות ספר, בתי כ"ב/119.
654 חינוך. במוסדות למידה שיעורי כ"ב/1613.

ספר בבתי ותלמידים כיתות כ''ב/2417.
658 החינוך במערכת
664 י''ב כיתות תלמידי סקר כ''ב/2825.
668 ציודאורקולי כ''ב/29.
במערכת. הספר בבתי הוראה כוחות כ''ב/3230.
669 החינוך
672 עלתיכון חינוך כ''ב/3533.
675 וסטודנטים אוניברסיטאות כ"ב/4636.
687 מבוגרים חינוך כ"ב/4847.

ופיתוח מחקר בג.
688 מבוא
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הלשכה פרסומי

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

ומחיר היקף התוכן, תמצית המכיל ,1983 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה פרסומי קטלוג העניין. לפי ,197526

דורש. לכל חינם מופץ הלשכה, פרסומי של

הלשכה. מפרסומי אחד בכל מופיעה נבחרים פרסומים של מעודכנת רשימה

הבאות: בסדרות מופיעים הלשכה פרסומי

לישראל סטטיסטי שנתון א.
. סטטיסטיים נתונים מבחר  בישראל החברה ב.

ורבעונים: ירחונים ג.

של תוצאות מתפרסמות לירחון ב"מוסף" שוטפים. בתוניס ובו לישראל, הסטטיסטי הירחון 
וגו'. חדפעמיים מחקרים של שנתיים, סקרים

מחירים של לסטטיסטיקה ירחון 
ויצוא, יבוא כרכים, בשני שנתיים סיכומים לכך, נוסף חוץ: סחר של לסטטיסטיקה רבעון 

סחורות. לפי וארצות ארצות לפי סחורות מפורטות שבהם

הארחה ולשירותי לתיירות סטטיסטי רבעון 
חקלאית לסטטיסטיקה רבעון 

תחבורה של לסטטיסטיקה רבעון 
עזה וחבל שומרון יהודה, של סטטיסטיקה 

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

מיוחדים: פרסומים ד.
או הלשכה ידי על שבוצעו ואחרים חדפעמיים מחקרים שנתיימ, סקרים של תוצאות מופיעות זו בסידרה

חוברות. כ730 זו בסידרה הופיעו כה עד אחרים. מוסדות עם בשיתוף

כרכים. 42 הופיעו  1961 והדיור האוכלוסין מפקד ה.
כרכים. 7 הופיעו  ירושלים) ובמזרח המוחזקים (בשטחים 1967 והדיור האוכלוסין מפקד ו.

כרכיס. 17 הופיעו כה עד  1972 והדיור האוכלוסין מפקד ל,



כרכים. 13 הופיעי  1965 והמלאכה התעשייה מפקד ח.

כרכים. 7 הופיעי  תשל"א החקלאות מפקד ט.

טכניים: פרסומים י.

ענפי של סיווגים סקרים, עריכת של שיטות תיאור המכילים מתודולוגיים פרסומים מופיעים זו כסידרה
ורשימות (39 (מס' סטטיסטיות כסדרות ומגמה עונתיות ניתוח ,(38 (מס' היד משלחי ,(46 (מס' הכלכלה

חוברות. 52 זו בסידרה הופיעו כה עד וכד'. יישובים

לסטטיסטיקה: הציבורית המועצה ביוזמת 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

יג



העניינים מפתח

סטטיסטיים נתונים מופיעים שבהם אתהלוחות למצוא הקורא על להקל היא המפתח מטרת
של שונים בפרקים :?ו לוחות במספר נמצאים המבוקשים הנתונים כאשר בעיקר כלשהו, בנושא
הנושאים שבו ט) (עמ' העניינים" ל"תוכן בנוסף הקורא לעזרת איפוא בא המפתח השנתון.

המשק. ענפי לפי בעיקר שלמים, תחומים לפי מסודרים
המשניים. הערכים שמות של פירוט הערכיםובתוכם שמות של א"ב סדר לפי מסודר המפתח
הערכים שמות לוחות. כמספר מופיעים אלה כאשר משניים לערכים מפורט הערך כלל בדרך

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

חרץ). סחר  ח' בפרק 8 לוח פירושו  "ח/8" (כגון: הפרק בתוך הלוח
התעשייה, "משרד דת", "שירותי (כגון: אחת ממילה מיותר המורכבים הערכים שמות
"דת, (כגון. אותם לחפש עשוי הקורא שלפיה כצורה, כלל בדרך מנוסחים וכד') והמסחר"
יהודים, "לא כגון: הערך, שם יד על ניתן הערך ביאור משרד"). ומסחר, "תעשייה שירותים",
אליו. מתייחסים שהם הערך בפירוט רק מופיעים מחירים, למדדי פרט מדדים, משקי". סקטור
ולאלמרכיביו כולו המק^ לערך מתייחסים הנתונים שבהם מקובצים, שלערבים מרכיבים
גם יש כאשר וחוות". "מוסדות ראה "חוות", כגון: המק^, לערך רמיזה עם מופיעים בנפרד,
הערך בסוף כגון: המקובץ, לערך רמיזה גם ערך אותו בסוף ניתנת בנפרד, ערך לאותו נתונים

ובידור". תרבות גם: "ראה  "בידור"

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", "משלח "מחלות", כגון: כולל, שם תחת במפתח מופיעים

נוספים. בהקשרים מפורטים נתונים בעבורם
שם תחת כלל, בדרך מופיעים, אלה וכד'. מוצרים גידולים, סחורות, של מפורטים שמות 
יבולים,  "חקלאות סוגיסחורות";  "יבוא כגון: אליו, מתייחסים שהם הערך בפירוט כולל
של שםכולל תחת או מוצרים", "תעשייה, או ייצור",  "תעשייה ,. ושיווק" ייצור מעובד, שטח
שמות וכד'. בניקיימא" צריכה "מוצרי "מקשה", "פירות", "ירקות", כגון: המוצרים קבוצת
הנ"ל. לקבוצות מחק או נוספים, בהקשרים מפורטים נתונים בעבורם יש כאשר מפורטים אלה
שהן הערך בפירוט מופיעות אלה וכד'. יבשתלידה גיל, מין, כגון: (תכונות) מיון בחינות 

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



לוח

כג/41 ולפיתוח למחקר הוצאה
46 כב/ו4, הרשמה מועמדים,
כב/43 תארים מקבלי
כב/45.44 אקדמי סגל
כב/16 למידה שיעורי
46 ,4036 .16 כב/11. תלמידים

אוניות
יח/7 אוניות מהחכרת פדיון
יח/8 , הסוחר צי
8 יח/ן, תפוסה

ימית הובלה גם: ראה

יח/26.24,20 תחבורה וקטנועים, אופנועים
כז/38 עזה וחבל שומרון ביהודה.
יח/21 ייצור שנת
כז/39 עזה וחבל שומרק ביהודה, בתאונות

הממשלה משררי ראה: משרד האוצר,
אורחים

יז/64 מלון בבתי
כז/37 .. ושומרון ביהודה מלון בבתי
ג/3129 חיים אורך

אחיות
כ/18 מדינה עובדות
כד/12 ובילד באם לטיפול בתחנות

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

ותקשורת אחסנה תחבורה, גם: ראה
חוב איגרות

11 ,10 ט/8. בבורסה
יט/4 , בנקים של
יט/11 נוכריות ביטוח חברות השקעות
ט/1 הציבור ביד
יט/0ו ישראליות ביטוח חברות נכסי
1 ט/ו תשואה

והפיתוח העצמאות מלוה איגרות
ז/4 הממשלה חובות

הסביבה איכות
כ/8 ציבורית הוצאה

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

נשים לידות: גם: ראה

ילדים אימוץ
כא/6 משפט בבתי עניינים

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

אלמנים/נות
ג/7ו . לידה יבשת
8 ג/5. נישאים
8 ה/5, בכוח ועולים עולים

ציוד ייצור אלקטרוניקה,
ו/3ו5ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

לוח

א
פירות ראה. אבוקדו

מקשה ראה: אבטיחים
יב/4541 רשומה אבטלה
כה/4 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,
כה/3 אבטלה דמי משלמים שבעבורם ימים

שיתופיות אגודות
יב/15 קואופרטיבים חברי
יח/5 אוטובוסים בתחבורה.
יד/9 כתעשייה

לאשראי שיתופיות אגודות
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי

. . שדה גידולי ראה; (בוטנים) אדמה אגוזי

פירות ראה: (פקן) אגחים
פירות ראה: אגסים

אגרות
41 כז/40, עזה וחבל שומרון יהודה, בערי הכנסות

יח/24,20,6,5,1 תחבורה אוטובוסים,
יח/21 ייצור ושנת גיל
20 ,19 י/1, מדד תשומה, מחירי
יח/31 דרכים בתאונות מעורבים
כז/39 ... עזה וחבל שומרון ביהודה. דרבים בתאונות מעורבים
24 ,5 יח/ קילומטראך
....ב/301 אוכלוסייה
ב/7 טבעי אזור
ב/23 לידה ארץ
1511 ב/8. יישוב גודל
יג/27 ;22 .2017 ,10 ב/9. גיל
העניין ולב נוצרים מוסלמים. דרוזים. ר' דת
כב/1; השכלה
ב/12 ארגונית השתייכות
ב/164 גיאוגרפית חלוקה
ב/ו22.2 לידה יבשת
כז/ו3 עזה וחבל שומרון כיהודה.
ב/15 גדולים ביישובים
ב/2321 ....: י. מוצאי
16 .15 ,13.9 .7 .6 ב/4. ונפה מחת
יג/27 ;2220 .18 ב/7ו, מין
ב/4ו מוניציפאלי מעמד
ב/20 משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
יג/27 ב/3024; בית משקי
ג/6ו סגוליים שיעורים פיריון.
יג/27 :16 ב/310ו. יישוב צורת
ב/6 י צפיפות

לאיהודים יהודים: ראה אוכלוסייה קבוצת
כב/ו3 ב/27; לימוד שנות
ב/25.2321 עלייה תקופת
ב/9ו תחזית

אוכלוסייה יהודים. ראה: יהודית אוכלוסייה
לאיהודים ראה: לאיהודית אוכלוסייה

אולפנים
ה/14 בכוח ועולים עולים מגורי
כב/47 לעברית

אוניברסיטאות
כב/6 לחינוך לאומית הוצאה

טו
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שדה גידולי ראה: בוטנים
. ערך לניירות בורסה

ערך ניירות מניות; חוב; איגרות ראה:

בידור
כו/5 לנית מחוץ בילוי
י/4 לצריכה הוצאה
י/3 פרטית לצריכה הוצאה
י/4 מדד לצרכן, מחירים

ובידור תרבות גס: ראה

ותיעול ביוכ
כז/41 עזה וחבל שומרון יהודה. בערי הוצאות
טז/20 צינורות הנחת

ביטוח
יט/8 ורווח הוצאות הכנסות.
5 יט/4. ושער הצמדה
יט/116 ביטוח חברות
י/4.3 מדד לצרכן, מחירים
20 י/19. מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/8ו מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
11 כג/0ו. אלקטתניים מחשבים
ט/ו הציבור בידי נכסים
כה/4 מילואים שירות

וביטוח בנקים גם: ראה

כד/9 ■■ בריאות ביטוח
כה/41 לאומי ביטוח
כ/15 הממשלה הוצאות
כ/4ו לממשלה מלוות
י/8 תשלומים

הממשלה משרדי ראה; המשרד ביטחון,
טז/ו20 בינוי
2 טו/1, בבינוי אנרגיה
יב/29 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
טז/14 ו/6; מקומית גולמית השקעה
כ/11 הממשלה והלוואות השקעות
טו/15 עבודה והוצאות למעשה עבודה ימי
33 ,32 ,22 ,21 .19 נו. ,10 יב/9, מועסקים
21 כז/20, עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
11 כג/0ו, אלקטרוניים מחשבים
יב/33 תעסוקתית ניידות
יב/21 מעבודתם נעדרים
יב/47 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
,19 .12 יב/10, קואופרטיבים וחברי שכירים
טז/15 ;38 ,37 ,35 ,33 ,32
כז/21 עזה וחבל שומרק ביהודה, שכירים
כז/23 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, שכירים
טז/6ו ;38 יב/ו2. שכר .

ומחבל ושומרון מיהודה למועסקים שכר
כז/23 בישראל עזה
23 כז/21. עזה ובחבל ושומרון ביהודה שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/2ו תפוקה תשומה

הממשלה משרדי ראה: משרד ושיכון, בינוי
ביצים

ו/5 .:. לצריכה הוצאה
יג/19 הלול ענף חשבון
20 ,10 יג/9, יא/8ו; ייצור
כז/26 עזה ובחבל ושומרון ביהודה ייצור
10 יג/ו. יא/18; יצוא
יא/2018 המזונות במאזן

גופרתי אמון
יד/13 _ ייצור
יג/25 בחקלאות צריכה

אמוניה
יד/13 ייצור
יג/25 בחקלאות צריכה
ט/41 תשלום אמצעי
טו/61 ומים אנרגיה

כא/15.14 אסירים
שדה גידולי ראה: אפונה
פירות ראה: אפרסמון
פירות ראה: אפרסקים

אקדמאים
43 ,42 יב/40, אבטלה
כ/18 מדינה עובדי
ה/0ו עובדים בכוח. ועולים עולים
יב/6ו21 האזרחי העבודה לכוח שייכים

אקדמיים תארים גם: ראה
א/62 אקלים

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

הדר פת ראה; אשכוליות
גופרתי אשלגן

יד/3ו ייצור
יג/25 בחקלאות צריכה

אשפת
20 כד/19. אבחנה
20 כד/18. גיל
כד/4 חולים בבתי אשפוז ליום הוצאה
כד/10 נפש חולי
כז/45 עזה וחבל שומרון ביהודה,
כר/3ו יולדות
כד/20 מין
כד/8 מיטה סוג
כד/8ו אוכלוסייה קבוצת

אשראי
ז/3 התשלומים במאזן
5,4 .2 יט/ו. הבנקים נכסי
ט/5.4 וכספיים בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור
כ/4ו סובסידיות

הדר פרי ראה: אתרוגים

ב
בדוים

1311.8 ב/ר, אוכלוסייה
ג/12 ופטירות חי לידות
ג/3 ומתגרשים נישאים

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

בודדים
יב/27 בלתימועסקים
29 .25.24 .22 ,14 יא/2, ב/2824; בית משקי
ה/8,7 עולים

טז
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כ/15 הממשלה הוצאות
טז/13 גולמית מקומית השקעה

פירות ראה: בננות
ישראל בנק

יט/ן התחייבויות
ז/4 חוץ במטבע חובות
יט/1 ז/5; נכסים
4 יט/2. בנקאיים מוסדות נכסי
5 ז/4, פיקדונות

יט/51 ז/5: בנקים
ט/4 לציבור אשראי
ז/4 חוץ במטבע חובות
כ/14 לממשלה מלוות
כ/ו2 המקומיות לרשויות מלוות
וו יט/10, ביטוח חברות פיקדונות
ט/3 בבנקים הציבור של עוש פיקדונות

לאשראי שיתופיות אגודות גס: ראה
יט/ו4ו וביטוח בנקים
ט/8 בבורסה רשומות חוב איגרות
ט/9 בבורסה רשומות מניות

להשקעות בנקים
ט/5 לציבור אשראי
יט/4 והתחייבויות נכסים

מסחריים כנקים
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
יט/ן במטבע7/7/ ופיקדונות נכסים
ט/ו1 בבורסה הרשומות למניות תשואה

למשכנתאות בנקים
ט/5 לציבור אשראי
יט/5 והתחייבויות נכסים
ט/11 בבורסה הרשומות למניות תשואה

חיים בעלי
יא/9ו ליום לנפש חלבון
10 ח/4. : יבוא
יג/69! 'יצור
כז/26 עזה וחבל שומרון ביהודה. ייצור
יג/0ו ח/4: יצוא
יג/21 הון מלאי
יג/23,9 ולאיהודי יהודי במשק
יא/9ו ליום לנפש שומן
יג/12 מטבחיים בכתי שחיטה
ר/1513 תפוקה תשומה

מוצרים חיים, בעלי
ח/4 יבוא
13 .10 יג/8. "צור
יג/0ו ח/4; יצוא
י/4 מדד לצרכן. מחירים
15 י/4ו, מדד בחקלאות, והשומה תפוקה מחירי

ירקות ראה: בצל
בקי

22 .10 יג/9, ייצור
30 יג/29. מגדלים
יג/12 מטבחיים בבתי שחיטה
א/2 ברד

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

ליה

י/3 מדד לצרכן. מחירים
7r קמעוניים מחירים
י/15 מדד תפוקה, מחירי
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה, זריכה

בלו
כ/17 הממשלה הכנסות

מועסקים מובטלים; ראה: מועסקים בלתי
ירקות ראה: במיה

בנזין
יח/26 מתיות בשימוש
26 יח/20, משאיות כשימוש

טז/ו5ו בנייה
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
יב/48 עבודה דורשי
1210 .8 ,6 ,4 טז/2, דירות
יב/44 לעבודה והפניות הזמנות
כב/48 מקצועית והשתלמות הכשרה
6 טז/2. חדרים
36 כז/33. עזה וחבל שומרק כיהודה.
5 טז/ו, ייעוד
יב/42 מובטליס
י/4ו,5ו מדד בחקלאות, תשומה מחירי
טז/9 בנייה משך
4 טז/3, יישוב צורת
119 ,53 טז/ו, שטח
ו/13 תשומהתפוקה

בינוי גם: ואה

טז/14.13.10,8.31 למגורים בנייה
טז/2 דירות
טז/4ו למ"ר הבונים של הוצאה
טז/13 ו/7; מקומית גולמית השקעה
טו/6,2 חדרים
גז/33 עזה וחבל שומרון ביהודה.
טז/4ו ;9 ,8 י/1, מדד תשומה. מחירי
טז/8 בנייה משך
14 ,13 ,11.8 טז/3, פרטית
13.11 .8 .6 טז/נ. ציבורית
ו/3ו15 תפוקה תשומה

פרטית בנייה
14 נו, .11 טז/0,8ו. סגורים בנייני
11 .10 .8,6 טז/4, דירות
טז/14 למ"ר הבונים של הוצאה
טז/13 מקומית גולמית השקעה
טז/6 חדרים
36 כז/33. עזה וחבל שומרק ביהודה.
טז/3 ייעוד

ציבורית בנייה
13,11 .10 ,9 טז/8, מגוריס בנייני
11 .10 .8 .6 טז/4, דירות
טז/3ו מקומית גולמית השקעה
טז/6 חדרים
כז/33 עזה וחבל שומרון ביהודה,
טו/3 ייעוד
טז/7 כנייה סוג

טז/5.1 למגורים שלא בנייה
ו טז/נ גולמית מקומית השקעה

ציבור בנייני
5 טז/ו. כנייה
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ולגננות למורים מדרש בתי
כז/44 עזה וחבל שומרון ביהודה,
35 כב/34, הוראה ומשרות מורים עבודה, ירידות
34,21 כב/11, תלמידים

מטבחיים בתי
יג/12 חיים בעלי שחיטת
יז/64 .". מלון בתי
כז/37 ושומרון ביהודה
18 י/ו, מדד תשומה, מחירי

משפט בתי
כא/7 ...; טיפול משך
7 ,6 .3 כא/2. ; עניינים
כז/42 עזה וחבל שומרק ביהודה, עניינים
כא/2 ודיינים שופטים

ספר בתי
7 כב/6, לאומית הוצאה
כב/22 טיפוח טעוני
כז/44 ; עזה וחבל שומרון ביהודה,
כב/30 עבודה יחידות
כב/17 כיתות
כב/30 מורים
כב/9 החינוך במערכת
30 כב/10, הוראה משרות
כו/6 ספריות
כב/29 אורקולי ציוד
28 ,27 ,25 ,2318 כב/1513,11, תלמידים

קולנוע בתי
כ./5 ביקורים
כו/3 ..; סרטים יבוא

גבינות
יד/13 ייצור
י/7 קמעוניים מחירים

פירות ראה: גויבות

מוצרי ופלסטיק, גומי
ח/4 .;..,
ח/7.4 .

יבוא
יצוא

תעשייה ומוצריהם, ופלסטיק גומי
13 יד/7. ייצור
ו/1513 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

גז
יד/13 ייצור

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

יג/108 ייצור
כז/26 עזה וחבל שומרון ביהודה, ייצור
10 יג/ו. יצוא
יג/29 מגדלים
15 י/14, מדד ותשומה, תפוקה מחירי
4 ,2 יג/1. מעובד שטח
ר/513ו תפוקה תשומה
ג/17,108,5,1 מתגרשים גרושים/ות, גירושין,
10 ג/9. הנישואין תקופת אורך
ג/10 גיל

לוח

כד/251 בריאות
2017,10 ,8 כד/6, , אשפת
כד/9 ביטוח
כד/41 כ/7; לאומית הוצאה
כג/53 ולפיתוח למחקר הוצאה
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
7 יא/5,31, בית משק הוצאת
כז/45 עזה וחבל שומרק ביהודה, ,

יב/10 ...: ושכירים מועסקים
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
כז/12 עזה וחבל שומרק ביהודה, מחירים
14 כד/211ו, מונעת רפואה
יב/37 ושכר שכירים

משרד בריאות,
12 כד/11, ובילד באם לטיפול תחנות

הממשלה משרדי גם: ראה
דגים בריכות

יג/21 הון מלאי
יג/27,1 .: מעובד שטח

בשר
ו/5 לצריכה הוצאה
ח/4;יא/18 ....; יבוא
יג/18 יא/18; , ייצור
כז/26 עזה וחבל שומרון ביהודה, ייצור
יג/10 יא/18; ח/4; יצוא
יא/2018 המזונות במאזן
י/4 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/15 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי .

יד/7 עיבוד
כז/13 עזה וחבל שומרק ביהודה, צריכה

מוצרים חיים, בעלי גם: ראה
כד בתי

כז/29 ושומרון ביהודה

דין בתי
כא/5 דתיים
7 כא/5,4, עניינים
כא/2 ודיינים שופטים

יז/4 : הבראה בתי
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה

חולים בתי
7 כד/5, בעלות
2 כד/1, לאומית הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
כד/16 הריון הפסקות
כד/6 שנתקבלו חולים
כד/13 ופטירות לידות
כז/45,4 עזה וחבל שומרון ביהודה, לידות
8 כד/7, מיטות
כד/85 סוג

בריאות גם: ראה

מגורים בתי
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
טז/13 ו/7,6; מקומית גולמית השקעה
טז/8 ;:.... בנייה משך
טז/11 ודירות שטח קבלנים,
טז/9 קומות
ו/10 שכר

דיור גם: ראה

יח
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כז/נו עזה וחבל שומרון ביהודה. צריכה
שדה גידולי גם: ראה

16 יח/5ו. שירותים דואר,
י/נ מדד לצרכן, מחירים

תקשורת גם: ראה

ודיג ייעור חקלאות. דגים; בריכות דגים; ראה: דיג
יא/נ02נ דיור
4 ו/3. פרטית לצריכה הוצאה
יא/ו7.5,3 בית משק הוצאת
ו/6 : מקומית גולמית השקעה
ט/7 חיסכון
כז/4ו16 עזה וחבל שומרון ביהודה,
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
ה/14 בכוח ולעולים לעולים
יא/2321 צפיפות
כז/14 עזה וחבל שומרון ביהודה. צפיפות

מועסקים  ודיג ייעור חקלאות, ראה: דייגים
דיינים

כא/2 רבניים דין בבתי

19 כ/8ו, המדינה עובדי דירוג
דירות

11 ,10 .8 ,6 טז/4, פרטית בבנייה
11,10.86 טז/4. ציבורית בבנייה
29 יא/28. ה/14; .. : בעלות

ושומרון ביהודה ושירותים בעלות
כז/16 וסיני עזה ובחבל
ל יא/5,31, בית משק הוצאת
כז/12 עזה וחבל שומרון ביהודה. מחירים מדד החזקה,
6 טז/2, יא/25.24; חדרים
36 כז/35, עזה וחבל שומרון ביהודה.
6 י/5, מחירים
י/3 מדד לערכן. מחיריס
טז/8 בנייה משך
18 כא/17. בעבירות שנפגעו
ה/14 בכוח ועולים עולים
טד/4 יישוב צורת
יא/29 בדירה שהות
29 יא/28, ה/18; . בשכירות
י/3 .י לצרכן מחירים מדד דירה, שכר
כא/24 משייפות ונזק שריפות

דשנים ראה: חומרים דישון,

ילק
טו/2 בסיסית אנרגיה
ח/4 יבוא מינרלי, דלק
כז/40 ושומרון יהודה ערי הכנסות
20 י/9ו, 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
יא/29.28 מפתח דמי
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/5 מפתח דמי במחירי שינוי
כה/3 בעבודה פגיעה דמי

לוח

ג/17 לגרושות חי לידות
ג/2 מגורים תפת מחוז
10/1 לזוג ילדי0. מספר
ג/8 הנישואין לפני משפחתי מצב
8 ג/5. נישאים
8 ה/5, בכוח ועולים עולים
ג/3 מגורים יישוב צוות
מוסלמים. דרוזים, לאיהודים, יהודים, לארווקים; ראהגם:

נוצרים

תקציביים גירעונות
כ/12.11 הממשלה של
כ/20 :. המקומיות שלהרשויות

מסחרי גירעון
כז/11 עזה וחבל שומרון ביהודה.
ה/7,4 בכוח ועולים עולים
כה/3 גמלאות
כה/3 בעבודה פגיעה דמי
יב/26 עבודה הפסקת
כ/15 הממשלה הוצאות
כה/3 לידה ודמי לידה מענקי
כה/75 הסעד לשכות ע"י הנתמכות למשפחות
כה/3 נכות

קצבאות פנסיות, גם: ראה

ילדים גני
כב/75 לאומית הוצאה
כז/44 עזה וחבל שומרון ביהודה,
23,21 ,12 ,1 כב/ו תלמידים

גרושים/ות
8 ה/5, בכוח ועולים עולים

גירושין ראה
א/6,5,2 גשמים

ד
יג/22 דבוריות
יג/29 מגולים

דבש
10 יג/9, יא/18; ייצור
יג/10 יא/19; יצוא
יא/18 , המזונות במאזן
י/15 מדד תפוקה, מחירי

דגים
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/18 ח/4; יבוא
יג/10 יא/8ו; ייצור
כז/26 עזה בחבל ייצור
יג/10 יא/9ו; ח/4: יצוא
יא/2018 המזונות במאזן
י/7 ... ; קמעוניים מחירים
י/5ו מדד תפוקה, מחירי
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה
יג/10 לתעשייה

ומוצריהם דגנים
10 יג/9, לגועינים
יא/7,2 ו/5; לצריכה הוצאה
יא/8ו ח/4; ויצוא יםא
יא/18 ייצור
יא/2018 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחיריס
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הדר פרי ראה; הדרים

הובלה
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
יג/14 החקלאות ידי על קנויות תשומות
יח/1411.21 אוירית הובלה

תעופה גם: ראה

ימית הובלה
7 יח/3, עבודה והוצאות שכירים פדיון,
יח/3 שכר
10 יח/1. ומטענים אוניות תנועת
10 ד/2;יח/1. נוסעים תנועת

אוניות גם: ראה

רגל הולכי
יח/29 דרכים בתאתות נפגעים

שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים
כז/38 עזה וחבל

יג/21.1 בחקלאות הון
לאומית הוצאה

כ/8 הסביבה לאיכות
כד/41 לבריאות
כ/7:כב/75 לחינוך
ר/51 פרטית לצריכה

שומרון ביהודה. פרטית לצריכה
כז/86 עוה וחבל
כ/7 ;4 ו/21, ציבורית לצריכה

עבודה הוצאות
5 יח/3, באוטובוסים
15 טז/14, בבינוי
7 יח/3, ימית בהובלה
כג/7 ולפיתוח למחקר
9 יח/3, בנמלים
יח/4,3 ברכבת
15 יח/3, דואר בשירותי
12 יח/3, בתעופה
יח/15 בתקשורת

הוראה
כב/30 החינוך במערכת משרות
כ/18 מדינה עובדי

מורים גם: ראה

עובדים הזמנות
יב/44 העבודה לשכות דרך

מעבודה היעדרות
22 יב/21. חופשות
28 ,10 יב/1, מועסקים
48 יב/47, והשבתות שביתות
ו/151 לאומית והוצאה הכנסה
7 כז/6, עזה וחבל שומרון ביהודה,
יב/29 מדד ומשכורת, משכר הכנסה

בית משקי גם: ראה
כב/46 מקצועית והשתלמות הכשרה

מוצרים הלבשה.
7 יא/2, לתצתכת בית משק הוצאת
10 ח/4, יבוא
7 ח/*. יצוא
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
8 כג/7. ופיתוח מחקר

לוח

תעשייה לאור, והוצאה דפוס
ח/7 יצוא
8 כג/7, ופיתוח מחקר
ו/1513 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

כיתה דרגת
תלמידים ראה:

דרוזים
ב/21,1917 אוכלוסייה
כא/5 דין בית
26.20 ,16 .14 ג/5, : ב/1917 גיל
ג/1 גירושין
22,20 .16 ג/15.1. חי לידות
ג/1 מת לידות
ג/26 ב/1917: מין
ג/5 משפחתי מצב
ג/5,1 נישואין
26 ג/1. פטירות
ג/1 תינוקות פטירות
ג/14 סגוליים שיעורים פריון,
ג/1 טבעי ריבוי
ג/22 לימוד שנות
ב/19 , אוכלוסייה תחזית
ג/13 האוכלוסייה תחלופת
23 כב/15, תלמידים
יח/2523,19,18,1 דרכים
19 ,18 יח/1, אורך
כ/7 ציבורית הוצאה
כז/41,40 עזה וחבל שומרון יהודה, ערי הוצאות
יח/18 החזקה
10 י/1. מדד בסלילה. תשומה מחירי

דשנים
10 יג/9, ייצור אורגני. זבל
יג/19 עופות זבל
ח/4 ויצוא יבוא
יג/25 בחקלאות צריכה
14 יג/ו, החקלאות ידי על קנויות תשומות

זבל גם: ראה

יד משלח ראה: שירותים דת,
כ/7 ציבורית הוצאה

הממשלה משרדי ראה: לענייני המשרד דתות,

ה
שירותים הארחה,

טז/2ו,13 בבנייה מקומית השקעה
י/4 מדד לצרכן, מחירים
11 כג/10, אלקטרוניים מחשבים

מלון בתי גם: ראה
ד/131 תנועות ותיירות, הגירה
16 ב/2, מאזן
ב/16 יהודים פנימית,

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

הדסה
7 כד/5, חולים בתי
כד/14 ובילד באם לטיפול תחנות
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כז/ל עזה וחבל שומחץ ביהודה,
ו/7.6 נכס וסוג כלכלי ענף

השקעות
כ/9 האוצר
1 יט/ו בישראל נוכריות ביטוח חברות
ט/9 להשקעות חברות

שומרון ביהודה, צעירים ובמטעים בייעור
כז/26 עזה וחבל
2 ז/ו, התשלומים במאזן
כג/ל במו''פ
11 כ/9. " הממשלה
2 כד/ו, בריאות בשירותי קבועים נכסים
כב/6.5 חינוך בשירותי קבועים נכסים
13 ו/12, תפוקה תשומה קבועים, בנכסים

מקצועית השתלמות
כב/48 בקורסים לומדים

כד/25 ג/33.32. התאבדויות
ו

ויטמינים
יא/20 ליום לנפש

ז
דשנים ראה ייצור אורגני, זכל

יג/09ו ירוק,"צוד זבל
דשנים גם: ראה

זיתים
10 ,9 יג/1, ייצור
כז/26 ושומרון ביהודה ייצור
יג/4 מעובד שטח
כז/29 ושומרון ביהודה לתעשייה

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

ח
סירות ראה: חבושים

חברות
כא/6 משפט בבתי בירורים
כ/6ו הכנסה מס תקבולי

ביטוח חברות
כ/4ו הממשלה הכנסות
ז/2 התשלומים מאזן

וציבוריות פרטיות מניות חברות
יד/8 בתעשייה

תעופה חברות
1 יח/ו אויריח פעילות
יח/2ו עבודה תשומת

כ/2 הכנסת חברי

לישראל החשמל חברת
טו/5 חשמל ואספקת ייצור

חדרים
טז/2 למגורים בבנייה
5 יז/4, מלח בבתי
כז/ל3 ושומרק ביהודה מלח בבתי
וו טז/6. יא/24; בדירות

לוח

ו/3ו5ו תשומהתפוקה
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ואה

הלוואות
כ/ל האוצר
יט/5 בנקים
ז/5 לזרים
וו יט/10. ביטוח חברות
5 ז/ו. התשלומים במאזן
ט/5 בנקאיים מוסדות
15 ו. כ/ו הממשלה
כ/14 לממשלה pn ממקורות

מלוות גס: ראה
שכר הלנת

יב/ל4 ולהשבתוח לשביתות סיבה

וטכנאים הנדסאים
בב/48 מקצועית והשתלמות הכשרה
כ/18 מדינה עובדי
ה/0ו עולים
כג/8 במו''פ עוסקים

הנדסה
כג/1 למו"פ הוצאה
כג/5 מחקר במכוני למו''פ הוצאה
בב/ל3 באוניברסיטאות לימודים

ואדריכלות הנדסה
4 כג/3. למו"פ הוצאות
כב/41 מועמדים
כב/ל3 אקדמיים תארים

מוצרים הנעלה,
ל יא/2, לתצתכת בית משק הוצאת
10 ח/4. ויצוא יבוא
4 י/3. מדד לצרכן, מחירים
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

תעשייה ומוצריו. עור גם: ראה

הפרתם עבודה, הסכמי
יב/47 והשבתות לשביתות סיבה

הממשלה הענקות
כ/15 מחירים ולייצוב היצוא לעידוד

לעבודה הפנייה
יב/44 העבודה לשכות דרך

בד/16 הריון הפסקות
הרשעות

כא/08ו פליליים במשפטים
יב/47.46 השבתות

השכלה
כב/ו4 ומעלה 14 בני אוכלוסייה
22 ג/ו2. אימהות
יב/24 מועסקים בלתי
יב/8 עבודה כוח
4 כב/3, יב/8; ב/ל2;ג/24,22; ! לאיהודים
17 יב/5. מועסקיס
יב/7 האזרחי העבודה בכוח חוקות לא נשיס
33 .17 .15 ל. יא/6.4. ב/ל2; בית משק ראש
יב/30 קואופרטיבים וחברי שכירים

מקומית גולמית השקעה
טז/12 בבינוי
טז/13 מגורים בבתי
2 ו/ו. לאומית הוצאה

כא
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7;כב/8 ,5 יא/31, " בית משקי הוצאות
22 כ/'2. המקומיות הרשויות תקציב

הממשלה משרדי דאד,: המשרד ותרבות, חינוך
כד/14 . ילדים חיסון

חיסכון
ט/4 חיסכון מתוכניות אשראי
ט/7 בתוכניות יתרה
7 ,5 נ. יא/ג. ■. בית למשק
ט/ו,2 חיסכון בתוכניות הציבור פיקדונות
יט/5 מאושרות תלכניות

ומוצריו חלב
יג/10 מקומית לתעשייה אספקה
יי5 לצריכה הוצאה
17,108;יד/3ו יא/18;יג/1. ייצור
כז/26 עזה וחבל שומרון ביהודה. ייצור
יא/2018 המזונות במאזן
4 י/3. מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/18 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
י/15 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
כז/3ו עזה וחבל שומרון ביהודה. צריכה

החלב רפת גם: ראה
יא/19.18 ליום לנפש חלבון
כז/נו עזה וחבל שומרון ביהודה,

חילוף חלקי
י ח/' לייצור תשומות יבוא
20 י/19, מדד באוטובוסים, תשומה מחירי

חמאה
יד/13 יא/18; ייצור
יא/18 המזונות במאזן
י/ל קמעוניים מחירים

שדד, גידולי ראה: חמניות
וחציבה כרייה ראה; חציבה

ירקות ראה: חצילים
יג/321 חקלאות
יג/27 בכפרים אוכלוסייה
יג/2622 ייצור אמצעי
2 טו/1, בחקלאות אנרגיה
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
5 טז/1, לחקלאות מבנים בניית
53 כג/ו, ולפיתוח למחקר הוצאות
יג/2013 מחקלאות הכנסה
טז/12 במבנים מקומית גולמית השקעה
ח/11 השקעה נכסי יבוא
כז/ו1 עזה וחבל שומרון ליהודה, יבוא
11 ח/8. לייצור תשומות יבוא
יג/715ו יבולים
כז/2927 עזה וחבל שומרון ביהודה,
יג/9 ייעוד
19 .18 ל". יג/ו. ושיווק "צור
17 ,16 .11 7;יג/10, ,6 ,4 ח/3, יצוא
כז/27,11 עזה וחבל שומרון מיהודה, יצוא
13 .12 טז/5, , מבנים
י י'/'. יב/10: . מועסקים
15 .14 י/1. מדד והשומה, תפוקה מחירי
11 כג/10. אלקטרוניים מחשבים
י2 יג/1. ■■" הון מלאי
ה/10 עונדים בכוח, ועולים עולים

כז/37 עזה וחבל שומרון ביהודה,
יז/5,4 . מלון בבתי תפוסה

ז/4;כ/12,10,9 הממשלה חובות
וחוות מוסדות ראה: חוות

חוטים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/13 ייצור

חולים
כז/45 עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בבתי
כי/"' נפש חולי
כד/12,11 ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח
כי/6 חולים בבתי קבלות
כד/8 : חולים בבתי שהייה

בניין חומרי
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
טז/14 בונים הוצאות

חקלאיים גלם חומרי
יבוא

סיטתי במסחר
חקלאות גם: ראה

חופשות
יב/22,21 מהעבודה זמנית היעדרות
כ/6

ח/11,8
יז/1

בכנסת. שנתקבלו חוקים
חיטה

11;יא/18 ח/4, .י. ,בוא
יא/18 המזונות במאזן

שדה גידולי גם: ראה
כב/481 והשכלה חינוך
כב/4636,16 אוניברסיטאות
כב/9 ספר בתי
כ/7:כב/75 לאומית הוצאה
7;כב/8 יא/5,31. בית משקי הוצאות
כב/41 האוכלוסייה השכלת
ט/7 חיסכון
44 כז/43, עזה וחבל שומרון ביהודה,
34 כב/30, מורים של עבודה יחידות
כב/47,17 כיתות
יב/10 .■ מועסקים
34 כב/23, החינוך במערכת מוסדות
כב/3230 מורים
4.3/' מדד לצרכן, מחירים
כב/34.30,10 הוראה משרות
יב/10'7נ שכירים
יב/37 שכר
46 ,43 .42 .3936 ,34 ,33 כב/2611, תלמידים
ו/1513 תפוקה תשומה
כב/48.47 מבוגרים חינוך
כב/6 לאומית הוצאה

ערבי חינוך
=ב/9 . ספר בתי
י כב/' משרות הוראה,
כב/12 כיתות ■
32 כב/30, מורים
34 כב/30,10, הוראה משרות
34,2623 ,20,18 ,17,15 כב/1ו, תלמידים

ובידור תרבות חינוך,
י/4 פרטית לצריכה הוצאה

כב
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ואלקטרוני חשמלי ציוד ראה: ציוד חשמל,
נישאים וכלותראה: חתנים

ט
שדה גידולי ראה: גידול טבק,

מוצרים טבק,
כ/14 בלו
ח/10.4 ויצוא יבוא
יד/7 ושכירים פדיון ייצור.

וטבק משקאות ,por גם: ראה
יח/4.11ו : ;....:. טיסות

טכנאים
כ/18 מדינה עובדי
ה/11 .. בכוח ועולים עולים

טלויזיה
כו/5 בטלויזיה צפייה

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה

י טלפון
ית/15 עבודה ותשומת פדיון
17 ,15 יח/1, שירותים

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה
א/3,2 טמפרטורה

מוצרים טקסטיל,
ח/4 יבוא
דו/7,4 יצוא

תעשייה טקסטיל,
8 כג/7, ; ופיתוח מחקר
ו/3ו15 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: .ראה

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: מקלטים טרנזיסטורים,
. טרקטורים

32 יג/23.1, בחקלאות
כז/38 עזה וחבל שומרון ביהודה,

י

יבוא
ח/9,5 קנייה pK
כז/11 עזה וחבל שומרון ביהודה,
118 ח/3, ייעוד
דו/1 חוץ סחר מאזן
יא/18 מזון מוצרי
ח/11 ו/1412. מסים
כז/6 עזה וחבל שומרון ביהודה, מסים
ח/10 ו/3ו; ומשלים מתחרה
ח/י3,2 מדדים וערך, מחיר נפח,
ח/4 (סיט"ק) סחורות סוגי
2 ז/1, ;2 ,1/1 ושירותים סחורות
כז/7 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושירותים סחורות
כו/3 קולנוע סרטי
ו/4 מקומית לצריכה
י/1512.8 ליבוא תמיכות
ו/1412 תשומהתפוקה
ח/11 יבוא לדולר בשקלים תשלום

יבולים
יג/715ו בחקלאות

כג

לוח

כו/2 ותקופונים עיתונים
יג/25 דשנים צריכת
טו/5 חשמל צריכת
טו/6 :16 יג/15. מים צרכת
2019 יג/14. מספוא צריכת
28 .15 יג/ו5. מעובד שטה
35 יב/10. קואופרטיבים וחברי שכירים
יג/13 יב/37; שכר
13 יג/1. תוצרמקומינקי
י/4 לצרכן המחירים מדד חוצות,
ו/1513 תשומהתפוקה
2018 .15,14 יג/ו, קנויות תשומות

ודיג ייעור חקלאות,
ו/9 ...: נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/29 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
כ/7 ציבורית הוצאה
כ/11 הממשלה הוצאות
ו/7.6 מקומית גולמית השקעה
כ/13 הממשלה והלוואות השקעות
7 יג/ו, ;33,32 ,22,21,19 ,13,10 יב/9. מועסקים
כז/2321 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
כז/25 .י בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, מועסקים
יב/47 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
38 ,37,35 ,19 ,12 יב/0ו, קואופרטיבים וחברי שכירים
כז/24,23 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכירים

. כז/25 בישראל עזה ומחבל ושומרון מיהודה שכירןם
כז/23 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכר

שומרון מיהודה, למועסקים שכר
כז/23 בישראל עזה וחבל
יב/13 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/4 נקי מקומי חוצי
ו/1512 תשומהתפוקה

לימודים חקלאות,
כב/43.3936 אקדמיים תארים
46 ;....כב/41, מועמדים
41,3836 כב/16, תלמידים

הממשלה משרדי ראה: משרד חקלאות,
תעשייה ראה: חרושת

חשמל
■ ■ שומרון ביהודה. הערים והוצאות הכנסות

כז/41.40 עזה וחבל
ו/6 : .י מקומית גולמית השקעה
2 טו/1. ייצור
י/16 . מדד הדר, בפרי תשומה סחירי
5 טו/4, יד/14; צריכה
1513/1 תפוקה תשומה

ומים חשמל
ט/6 .. בנקאיים במוסדות אשראי
יב/29 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
טו/13 ומים חשמל במפעלי מקומית גולמית השקעה
כ/11 הממשלה והלוואות השקעות
33 ,32.2119 .13 יב/0.9ו, מועסקים
י/4 מדד לצרכן. סחירים
20 י/9ו, מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
11 כג/0ו, אלקטרוניים מחשבים
יב/47 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
.35.19 ,12 יב/10, קואופרטיבים וחברי שכירים
38 .37
38 יב/37. שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/2ו תפוקה תשומה
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ב/16 פנימית הגירה
ב/12 ארגונית השתייכות
ב/ר עזה ודובל שומרון ביהודה, יהודים
ב/14 מוניציפאלי מעמד
ב/7 טבעי ואזור נפה
1614 ב/11, יישוב צורת
12 ב/11,7. אוכלוסייה קבוצת
יז/6 שוהים תיירים

ילדים
כב/2ו ילדים בגני
ט/7 וויסכק
כה/6 ולנוער לילד השירות ע"י לבית por המסודרים
30 ב/29, בית כמשקי
ג/0ו מתגרשים של
כז/39 וסיני עזה ובחבל ושומרק ביהודה דרכים תאונות נפגעי
יב/7 עם נשים
4 כה/3. קצבאות שולמו שבגינם

ילודה
17 ג/14, פריק

לידות גם; ראה
עבודה ימי

טז/15 בבנייה שכירים
כז/29 ושומרון ביהודה בד בבתי שכירים
יד/11 בתעשייה
יב/47.46 שאבדו עבודה ימי

מהעבודה היעדרות גם: ראה

יער
28 יג/6, נטוע שטח
כא/24 שריפות
10 יג/9. תפוקה

יצוא
6 .5/n יעד pK
כז/27.11 עזה וחבל שומרק מיהודה.
ח/1 חוץ סחר מאזן
יא/18 מזון מוצת
י/2ו מדד תעשייתי, יצוא מחירי
3 ח/2, מדדים וערך, מחיר נפח.
* יי/4. (סיט"ק) סחורות סוגי
2 ז/1, ;5 .2 ו/1, ושירותים סחורות
כז/7 עזה וחבל שומרון מיהודה, ושירותים סחורות
7 ,6 ח/3. ענף
כז/27,26.11 ;17.10.9 ח/7;יג/1, חקלאית תוצרת
13;כ/15;כז/6 .12 ,8 ו/2, ליצוא תמיכות
ו/1312 תפוקה תשומה

ירקות
28 כז/27, עזה וחבל שומרון ביהודה, אספקה
יג/11.10 המקומית לתעשייה אספקה
ר/5 לצריכה הוצאה
יא/8י יבוא
10 יג/9, יא/18; ייצור
יג/10 יא/18; יצוא
29 כז/28. עז וחבל שומרון מיהודה, יצוא
יא/2018 המזונות במאזן
יג/29 מגדלים
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה
28 ,4 יג/נ. ■.■.■ מעובד שטח
יא/18;יג/11.10 למזון שלא שימוש

ומקשה אדמה תפוחי ירקות,
ינ/10,8 ייצור

לוח

כז/451 עזה וחבל שומרון יהודה,
יז/3 כניקיימא מוצרים אספקת
ב/16 ישראלים פנימית, הגירה
16.13 ,9 ,7 ב/4, ישראלים
ג/14 ישראלים תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות

העניין לפי גם ראה
יהודים

2316;כב/2,1 ,149 ,7 ב/51. אוכלוסייה
ג/29 חיים אורך
ב/7 טבעי אזור
ב/22 לידה ארץ
,14 ,10 ג/64, ; 26 ,23 ,22 ,2017 ,10 ב/9. גיל
2820,18.16;יג/27;כב/1
108 ג/31, גירושין
ב/2 מאזן הגירה,
ב/16 פנימית הגירה
ב/12 ארגונית השתייכות
27,2417;ככ/2 ב/2925.2321,ג/14,7, לידה יבשת
נ/11,2 ;9 ב/7,4, והגולן עזה וחבל שומרון ביהודה,
ב/15 גדולים ביישובים
2315.12,11 ג/1, חי לידות
ב/2321 מוצא
ג/11 :16 .13,9 .7 ב/6,4. ונפה מחת
33;יג/27;כב/1 22;ג/3126, .20,18 ב/17. מין
ב/14 מוניציפאלי מעמד
ג/8,5 ב/20; משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
ב/5 תקן ומרחקי כובד מרכזי
ב/3024 בית משקי
ג/71 נישואין
35,33,32 .27,26 ג/11,1, פטירות
ב/3 ובישראל בעולם
34,28 ג/11,1. תינוקות פטירות
17 ג/14. פריון
יג/27 ג/12: ;29 ב/1310, יישוב צורת
ג/1 ב/2; טבעי ריבוי
כב/2,1 לימוד שנות
ד/2,1 ויוצאים נכנסים תושבים
ב/19 אוכלוסייה תחזית
ג/13 האוכלוסייה תחלופת
25;כב/2 ב/21. עלייה תקופת

יהלומים
118 ח/3, יבוא
ח/7,6,3 יצוא

יד/7,6 ייצור יהלומים,
יד/7,4 פדיון
יד/14 חשמל צריכת
יי/7 שכירים
יד/6 שכר
ו/1513 תשומהתפוקה

הארץ את יוצאים
ד/2;יח/13,1 יציאה דרך
ד/2,1 אשרה סוג
ד/4 בחו"ל שהות
י/2.1 תושבים
ג י/'. תיירים

ודיג ייעור חקלאות, ראה: ייעור
יישובים

ב/15 אוכלוסייה
ב/15,8 יישוב גודל

כד
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ט/7 חיסכק
כז/38 עזה וחבל שימרק ביהודה,
20 י/9ו, מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/18 מדד מלץ. בבתי תשומה מחירי
ח/4 ויצוא יבוא מנועיים.
18 כא/17, בעבירות שנפגעו
יט/7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות
כא/23 שריפות

מכוניות גם: ראה

יח/26.24.2220,1 תחבורה רכב, כלי
30.28 יח/27. דרכים בתאתות מעורבים
יח/2220 משאיות

תחבורה כלי
ו/4 אישיים תחבורה כלי על לצריכה הוצאה
ו/7 מקומית גולמית השקעה
וו ח/10.8. יבוא

כ/64,2,1 ובחירות הכנסת
כ/5ו הממשלה הוצאות
כ/5 והוועדות המליאה ישיבות
4 .2 כ/1. הבחירות תוצאות

ט/ו13 כספים

עסקיים ושירותים פיננסים ראה; כלכלי ענף כספים,
יז/5 נופש כפרי

כפרייםב/210ו יישובים כפרים,
ינ/27 ;17 ב/1310, אוכלוסייה
4 טז/3. בנייה
37 כז/35, עזה וחבל שומרון ביהודה, בנייה
ב/16 יהודים פנימית. הגירה
כז/17 עזה וחבל שומרון ביהודה, עבודה כוח
ג/12 ופטירות לידות
כז/19 וחבלעזה שומרון ביהודה. מועסקים
ב/28 בית משקי
כא/18 בעבירות שנפגעו בית משקי
יא/36 בניקיימא מוצרים שברשותם בית משקי

בניקיימא מוצרים שברשותם בית משקי
16 כז/5ו. עזה וחבל שומרק ביהודה.
יא/36 רכב שלרשותם בית משקי
ג/3 ומחגרשים נישאים

ירקות ראה: כרוב
מוצרים והציבה, כרייה

יד/13 ייצור
ח/7 יצוא
י/9 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

תעשייה והציבה, כרייה
יד/13 ייצור
יב/10 מועסקים
38 יב/37. שכירים
יכ/37 שכר
ו/513ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

יג/27 :3024.2117.13 ב/7119,7.4.2.1 לאיהודים
כב/39 באוניברסיטאות

יג/8 ;15 י/14. מדד תפוקה. מחירי
יג/1 מעובד שטח

ישיבות
ככ/6 לחינוך לאומית הוצאה

טז/6ו18 סלילה כבישים,
דרכים גם: ראה

אדם כוח
כג/53 ולפיתוח למחקר הוצאה

יב/81 אזרחי עבודה כוח
יב/31.83 גיל
יב/8 דת
31,7 יב/3. עלייה ותקופת לידה יבשת
25 .19 כז/18, עזה וחבל שומרון ביהודה.
כד/9 חולים בקופות מבוטחים
28 יב/81, מץ
יב/7.6 נשים של משפחתי מצב
ה/11 בכוח ועולים עולים
8 יב/2, מגורים יישוב צורת
31 ,24 ,8 ,7 יב/5, לימוד שנות

שכירים נשים; מועסקים; מובטלים; גם: ראה
כוספה

יד/13 "צוו
יג/1 בחקלאות תשומה

כותנה
יג/15 הגידול חשבון
ח/4 יכוא
10 יג/1. ח/4; יצוא
יג/23 כותנה קטפות

שדה גידולי גם: ואה
מוצרים כימיקלים,

ח/7.4 ריצוא יכוא
יד/13 ייצור

תעשייה כימיקלים,
יד/3ו "צור
15 ר/13 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גס; ואה

ולאפיית לבישול גז של כיריים
בניקייסא צריכה מוצת ואה:

ככ/26.17 כיתות
ככ/47 לעברית באולפנים
כז/43 עזה וחבל שומרון ביהודה,
18 כב/17, בכיתה תלמידים

נישאים כלותראה:
תעשייה הובלה, כלי

ר/1513 תפוקה תשומה
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, ואה:

עבודה כלי
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

רכב כלי
וו ח/10. יבוא
כ/14 מאגרות הממשלה הכנסות

כה
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לוידס
יט/86 בישראל ביטוח עסקי

לול
20 יג/9ו, הענף חשבון
י/14 מדד תפוקה, מחירי
יג/' יצוא תוצרת,

א/4.2 לחות
לידות

כד/נ1 חולים בבתי
כז/45,4 עזה וחבל שומרון ביהודה. חולים בבתי
כה/3 לידה ומענקי לידה דמי
כז/45.5,4 עזה וחבל שומרון ביהודה,
33 ג/2נ, מוות סיבות
ג/25 ושלישיות תאומים
ג/1 חי לידות
כד/0ו חולים בבתי
2520 ,1816 ג/4ו. האם גיל
2422,20 ,18 ג/17. האם לידת יבשת
כז/4 עזה וחבל שומרון ביהודה,
ג/11 ובגולן עזה בחבל שומרון, ביהודה, ישראלים
ג/11 ונפה מחוז
ג/25 ■■.. מין
24 ,21 ,16 ג/15. האם בחיי חי לידות מספר
ג/25,24 היילוד משקל
17 ג/4ו, פריון
ג/12 יישוב צורת
ג/22,21 ; לימוד שנות
19 ג/8ו, נישואין שנות
ג/2422 עלייה תקופת

נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; גם; ראה
ג/1 מת לידות
כד/13 חולים בבתי

הדר פרי ראה; לימונים:
לינות

יז/64 מלון בבתי
כז/37 ושומרון ביהודה מלון בבתי

לפועל להוצאה הלשכה
כא/16 פעולות

הסעד לשכות
כה/75 : . בטיפול משפחות

עבודה לשכות
יב/40 . אקדמאים
יב/4340 עבודה דורשי
יב/44 עובדים והפניות הזמנות
יב/43 לנוער
יב/4540 ■ רשומים

מ
יא/2018 המזונות מאזן
ח/1 חוץ סחר מאזן
1 כז/ו עזה וחבל שומרון ביהודה.

ז/51 התשלומים מאזן
1 כז/ו עזה וחבל שומרון ביהודה,

מבוטחים
כה/1 לאומי בביטוח
כד/9 חולים בקופות

ג/29 חיים אורך
כ/7 טבעי אזור
כא/15,14 אסירים
כד/18 אשפת
כד/15 רופאים אצל ביקור
יב/25,8 מועסקים בלתי
כא/5 דתיים דין בתי
27,26 ב/2925;יא/14. בית משק גודל
23 28;יב/8;יג/27;כב/3. 2017;ג/5, ב/10,9, גיל
3 ג/2, גירושין
ב/2 ■ מאזן הגירה,
17,14 ,6 ,4 יא/2, ... וחיסכון הוצאה הכנסה,
יא/17.14 מדד בית, למשקי הכנסה
כא/8 פליליים במשפטים הרשעות
יב/9 . העבודה יישוב
ב/29;יא/27,26 ילדים
יב/8 האזרחי העבודה בכוח
כב/12 כיתות
כד/13 לידות
16,15,12 ג/11, חי לידות
כד/9 חולים בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
יג/3129 ..■. בחקלאות מגדלים
יב/9,8 מועסקים
יב/8 ;11 ;ג/2. 13 ב/9,7,4, ונפה מחוז
כב/3 יג/27; ; יב/9 ; 35 ,33 ,31 20;ג/2825, ,19 ב/17, . מין
יא/27,17,14 .. מפרנסים
ג/5 ב/20; משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
28,26;יג/27:כב/8 ,24 ,23 יא/17,14, ב/2924: בית משקי
יא/ו3 בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
ג/24 הלידה בעת היילודים משקל
כב/11 הוראה משרות
ג/8,6,3.2 נישואין
,ב/2825 בית במשק נפשות
כא/ו2,1ו עבריינים
יב/9 יד ומשלח כלכלי ענף
6 יא''4, עשירונים
כד/13 ;35 ,33,26 ג/12,11,9, פטירות
28 .12.11,1/1 תינוקות פטירות
ג/14 סגוליים שיעורים פריון,
;יב/8;יג/27 ג/2ו ;28,15 ,13,11 ב/10, יישוב צורת
26 יא/23, דיור צפיפות
ג/1 ב/2; טבעי ריבוי
כ/2,1 מיעוטים רשימות
כד/25 שחפת
כב/3 יב/8; ג/24; ב/27; לימוד שנות
31 ג/30, חיים תוחלת
ב/19 אוכלוסייה תחזית
ג/13 האוכלוסייה תחלופת
39 ,34,33 ,2820 ,18 ,17 ,15 כב/11, תלמידים

נוצרים מוסלמים; דרוזים: בדוים; גם: ראה

משקי סקטור לאיהודים,
29 יג/22, חיים ,_עלי
יג/29 מגדלים
יג/7 : בחקלאות מועסקים
יג/32 חקלאיות מכונות
28 יג/5.4, מעובד שטח

לארווקים/ות
ב/20 גיל

גירושין אלמנים/ות; גם: ראה

כו
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ו ג/ו ופטירות חי לידות
ג/נ ומתגרשים נישאים

הלאומיים המוסדות
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
ו/4 לצריכה הוצאה
כ/11 י. הממשלה הלוואות

רווח כוונת ללא מוסדות
כ/8 הסביבה לאיכות הוצאה
3 כד/2. לבריאות לאומית הוצאה
כב/75 לחינוך לאומית הוצאה
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
כג/5 ולפיתוח למחקר מקורות
13 ר/12 תפוקה תשומה

הגבוה החינוך מוסדות
כב/75 לחינוך לאומית הוצאה
ה/0ו עולים מורים,

אוניברסיטאות גם: ראה

כו/3 מוסיאונים
כו/5.4 ביקורים

מוסלמים
21 ב/7ו, אוכלוסייה
כא/5 די; בתי
25.24 .22 ,20 .16,14,8 ,6 ב/7|20;ג/5. גיל
נ ג/ו גירושין
20 יב/8. העבודה כוח
24 .2220 .16 .15,12 .11 ג/ו, חי לידות
ג/ו ; מת לידות
ג/11 ונפה מחוז
21;ג/26 ב/20.17. מין
ג/5 ב/20; משפחתי מצב
ב/25 : בית משקי
ג/24 יילודים משקל
ג/85.31 נישואין
26.12.11 ג/ו, פטירות
12.11 ג/1, תינוקות פטירות
ג/4ו סגוליים שיעורים פריון,
ג/12 יישוב צורת
ג/ו טבעי ריבוי
ג/22 ; ".: לימוד שנות
ב/19 אוכלוסייה תחזית
ג/נו אוכלוסייה תחלופת
כב/15 תלמידים

לאיהודים גם: ראה
לאוניברסיטאות מועמדים

46 כב/41, הרשמה

מועסקים
יח/5 באוטובוסים
2724.9 יב/ו, מועסקים בלתי
כז/7ו עזה וחבל שומרון ביהודה. מועסקים בלתי
יז/5,4 , מלץ בבתי
יב/3331,83 גיל
28 .22 יב/21, סיבות  מהעבודה היעדרות
יח/2ו אויר ובנמלי חעיפה בחברות
יג/ו.7 בחקלאות
יב/8ו,31,30 עלייה ותקופת לידה יבשת
2נ 0נ. .29 .24 .2218 כז/17, עזה וחבל שומרון ביהודה,
24 כז/20. בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה,
יב/נ1 מגורים יישוב
4נ יב/9. העבודה יישוב

מכנים
20 י/19. באוטובוסים תשומה מחירי מדד אחזקה.
כג/7 ולפיתוח למחקר במבנים השקעות
יג/21 הון מלאי חקלאיים.
כז/5נ עזה וחבל שומרון ביהודה.
טו/5.1 בנייה ציבור, מבני
13 טז/12. מקומית גולמית השקעה ציבור, מבני

בנייה מנוי; גם: ראה

יח/16 מברקים
יח/15 עבודה ותשומות פדיון

נושא לפי ראה מדדים
י/208.41 מחירים מדדי
יג/ן בחקלאות
יג/8 חקלאי "צור
נז/2ו עזה וחבל שומרון ביהודה, לצרכן

הממשלה משרדי ראה: משרד ופיתוח, מדעי
החברה מדעי

כג/53 ולפיתוח למחקר הוצאות
כב/41 הרשמה מועמדים,
כב/43 תארים מקבלי
כו/ו בישראל לאור שיצאו ספרים
ה/0ו אקדמאים עובדים עולים.
כו/2 ותקופונים עיתונים
40 ,38 כב/37. באוניברסיטאות תלמידים

ומתימטיקה הטבע מדעי
כג/53 ; ולפיתוח למחקר הוצאות
כב/41 : מועמדים,הרשמה
כב/43 : תארים מקבלי
כו/1 בישראל לאור שיצאו ספרים
ה/10 אקדמא"ם עובדים עולים.
כו/2 ותקופונים עיתונים
40 .38 כב/7נ. באוניברסיטאות תלמידים

הרוח מדעי
כנ/41 הרשמה מועמדים,
ככ/43 תארים מקכלי
כו/ו בישראל לאור שיצאו ספרים
ה/10 אקדמאים עובדים עולים,
כו/2 ותקופונים עיתונים
40 ,38 כב/7נ, באוניברסיטאות תלמידים

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

יד משלחי ראה: ואדריכלים זהנדסים
נ'ונטלימ

יב/4240 העבודה בלשכות רשומים
ג/3532 סיבות מוות,
ג/33.32;יח/2927 דרכים תאונות

יח/26.24.20 תחבורה מוניות,
26 יח/22, : גיל
כז/38 : עזה וחבל שומרון ביהודה,
יח/ו3 לנהוג מורשים
יח/24 קילומטראז'
יח/0נ דרכים תאונות
כז/39 עזה וחבל שומרון כיהודה. דרכים תאונות

אקדמיים מוסדות
הגבוה החינוך מוסדות אוניברסיטאות; ואה:

וחוות מוסדות
יג/27 ב/1311; אוכלוסייה

כז
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יא/2018 המזונות במאזן
כז/12 מרד עזה, וחבל שומחץ ביהודה. מחירים
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/8ו מדד מלון, כבתי תשומה מחירי
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר מכיתת
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה

וטבק משקאות מזון, גם: ראה

חיים לבעלי מזון
10 ח/4, ויצוא יבוא
יג/119 ייצור
יג/24 מספוא תערובת מכיתת
יג/2 מעובד שטח
יג/20,19 בלול קנויה תשומה
יג/8ו החלב ברפת קנויה תשומה
יג/14 החקלאות ע"י קנויות תשומות

מוצרים וטבק, משקאות מזון,
ו/4.3 פרטית לצריכה הוצאה
וו ח/8, יבוא
ח/6 יצוא
יז/1 סיטתי במסחר
ח/11 יבוא מסי

תעשייה וטבק, משקאות מזון,
יב/10 חלקית ועובדים מועסקים
8 כג/7, ופיתוח מחקר
7 ,5 יד/3. יב/37; ושכר שכירים
ו/513ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
201/' מחירים
6 י/5, דירות
י/5 מפתח דמי
כ/5ו מחירים לייצוב הממשלה הענקות
י/7 נבחרים מזון מצרכי של קמעוניים

מחירים מדדי גם: ראה
י/ו4 מדד לצרכן, מחירים
כז/12 עזה וחבל שומרון ביהודה.

מחלות
20 כד/19, אבחנה
ג/3532 ממחלות כתוצאה מוות
22.2 יב/ו מהעבודה מועסקים של זמנית היעדרות
בה/75 סער מקבלי

והציבה כרייה ראה: מחצבות
כ/8 קרנות

מחקר
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
כג/2 אקדמיים כמוסדות הרצאה
כ/7 ציבורית הוצאה
כג/8.7 במחקר העוסקים מפעלים
כ/8ו מדינה עובדי

כג/131 ופיתוח מחקר
כג/1310 אלקטרוניים מחשבים

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

יב/23 ועבודה לימודים
כד/17 חולים בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
כג/10 במחשבים
34,2115 ,11 .9 יב/1, מץ
19 ,14 יב/9, בעבודה מעמד
33 יב/32,2116.9, יד משלח
יב/3431 בתעסוקה ניידות
יח/9 בנמלים
28 ,20 .19 יכ/10,1, חלקית בעבודה
ה/11 בכוח ועולים עולים
33,32,22,21,19 ,14,13 ,10 יב/9, כלכלי ענף
יב/31.16 אוכלוסייה קבוצת
יח/4 ברכבת
3431 יב/24,17, לימוד שנות
יכ/14,9 עבודה שעות
יח/12 בתעופה
11,10 ,8 יד/31. בתעשייה
כז/31,30 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעשייה

ומקומיות אזוריות מועצות
ב/14 אוכלוסייה
כ/22,20 הוצאות
כ/21,20 הכנסות
כ/20 מלוות ויתרות גירעח או עודף

צריכה מוצרי
118 ח/3. יבוא
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

קיימא כני צריכה מוצת
3/r עזה וחבל שומרון ליהודה המקומי. לשוק אספקה
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
118 ח/3. יבוא
יו/2 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
3631 .9 יא/8, בית משקי ברשות

שומרון ביהודה, בית משקי ברשות
כז/15 עזה וחבל
ה/12 ככוח ועולים עולים כרשות
35,34,30 כב/0ו, הוראה ומשרות מורים
כב/45,44 באוניברסיטאות
כב/32,31 גיל
ה/0ו בכוח ועולים עולים

שיתופיים ומושבים מושבים
יג/27 ב/310ו; אוכלוסייה
ב/6ו יהודים פנימית. הגירה
יב/2 אזרחי עבודה כוח
ג/12 תינוקות ופטירות פטירות חי. לידות
יג/3129 מגדלים
יב/13 הכלכלה בענפי מועסקים
ג/3 : ומתגרשים נישאים
28,5 יג/4, מעובד שטח

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: מזגנים
מזומנים

ט/2 הציבור בידי
כ/10 האוצר זכויות
יט/11,10 ישראליות ביטוח חברות

מזון
ו/5 לצריכה הוצאה
7 יא/5.31. לתצרוכת בית משק הוצאות
כד/9ו,20 ממזון הרעלות
;יא/18 ח/10,4 יבוא
יד/13 יא/י1; ייצור
יא/18 ח/4; יצוא

כח
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יג/32.23 בחקלאות
15 un תפוקה תשומה

חקלאיות מכונות
יג/32,23 בחקלאות
יד/7 מדד ושכירים. פדיון ייצור.

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: כביסה מכונות
תעשייה מכונות,

כג/8,7 לסו"פ הוצאות
ו/3ו5ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

בניקיימא צריכה מוצרי ראה; תפירה מכונות
מחקר מכוני

כג/5 למו"פ הוצאות
כג/6 חוקרים

מסחריות מכוניות
יד/13 ייצור
3631,9 יא/8, בית משקי ברשות

קיימא בני צריכה מוצרי גם: ראה
יח/25,24,20,1 (פרטיות) נוסעים מכוניות
26,21 ית/ו, גיל
יד/3ו ייצור
כז/38 עזה וחבל שומרון ביהודה.
יא/3631 בית משקי ברשות

שומרון ביהודה, בית משקי ברשות
כז/15 עזה וחבל

בניקיימא צריכה מוצרי גס: ראה
מכירות

2/r מאורגן קמעוני במסחר
פדיון גס: ראה

מכס
כ/4ו הממשלה הכנסות
ח/11 היבוא על

וחציבה כרייה ראה: מכרות

מלב"ן
כד/7,5 חולים בתי

מלוות
המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות

כז/40 ושומרון ביהודה
כ/16,14 הממשלה הכנסות
כז/41 עזה חבל בערי המימשל
כ/9 המקומיות והרשויות הממשלה התחייבויות
2 כ/ו המקומיות הרשויות תקציב

כ/6ו חובה מלוות
מלון בתי ראה: מלונאות

מקשה ראה: מלונים
ומוצריו מלט

כ/14 בלו
יד/7 ייצור
י/9 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

ירקות ראה; מלפפונים
כד/20.19 מלריה
33 ג/32, מהמחלה כתוצאה מוות
כ/69ו הממשלה
כד/7,5 חולים בתי

לי"

תעופה ראה: מטוסים

מטעים
יב/10 מועסקים
2 יג/ו הון מלאי
5 .4 יג/1. מעובד שטח
37 יב/0ו, שכירים
יב/37 שכר

פירות גם: ראה

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

מיטות
10 ,8 כד/7, חולים בבתי
כז/45 עזה וחבל שומרון ביהודה. חולים בבתי
5 יז/4. מלון בבתי
כז/37 ושומרון ביהודה בנווימלון

טו/6 מיס
2 טו/ו. ולקידוחיס מים לשאיבת אנרגיה

שומרון ביהודה. הערים והוצאות הכנסות
כז/41,40 עזה וחבל
19 .16 טז/ צינורות הנחת
ו/7,6 מקומית גולמית השקעה
י/17,16 מדד תשומה, מחירי
טו/6 צריכה
ו/1513 תפוקה תשומה
15 ,14 יג/ו, החקלאות ידי על קנויות תשומות

ומיס אנרגיה גס: ראה

ישראל מקרקעי מינהל
יג/28 שטח על בעלות
כ/14 הממשלה הכנסות

הממשלה משרדי גם: ראה
שירותים מינהל,

כ/7 הוצאה
11 כג/10, אלקטרוניים מחשבים

תעשייה אלמתכתיים, מינרלים
יד/3ו ייצור
ח/7,4 יצוא
יב/10 מועסקים
יב/28 ושכר שכירים

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ואה

במזון מינרלים
יא/20 ליום לנפש

מיסיונים
כד/7.5 חולים בתי

לאיהודיס ראה: מיעוטים
והייצור העבודה לפריון המכון

15 כ/14. הממשלה והוצאות הכנסות

מכונאות
כב/48 מקצועית והשתלמות להכשרה בקורסים לומדים

מכונאים
י/20,19 מדד עבודה, שכר מחירי

וציוד מטנות
ו/7 מקומית גולמית השקעה
ח/4 , ויצוא יבוא

כט



לוח

יב/47 והשבתות שביתות
38,37.35 .33,30,19,12 יב/0ו, קואופרטיבים וחברי שכירים
כז/21 עזה וחבל שומרון ביהודה. ושכר שכירים
38 יב/37, ו/10; שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
יז/61 הארחה ושירותי מסחר
7 ו/6, מקומית גולמית השקעה
כ/13 הממשלה והלוואות השקעות
ט/11 בבורסה הרשומות למניות תשואה
ר/12 :... תפוקה תשומה

מסים
7 .5 .3 יא/2, בית משקי הוצאות
י/13 קנייה ומס מכס הישבק
16 כ/14, הממשלה הכנסות
כז/41,40 עזה וחבל שומרון יהודה, ערי הכנסות
ח/11 ;1513,12,8 ו/2, היבוא על
כז/6 עזה וחבל שומרון ליהודה, היבוא על
ו/9.8 המקומי הייצור על

שומרון ביהודה, המקומי הייצור על
כז/6 עזה וחבל

עירוניים מסים
כ/21 המקומיות הרשויות הכנסות

חיים לבעלי מזון ראה: מספוא
מעבידים

כה/1 לאומי ביטוח ידי על גבייה
יב/15 מועסקים
יט/7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

ממשלתיים חסות מעונות
כא/16 שפוטים צעירים

יום מעונות
כב/12 ;.; ילדים

כה/9 למפגרים מעונות
כה/3 והיוון נכות מענק
כה/3 לידה מענקי

לענקים
כ/14 הממשלה הכנסות
כז/41,40 עזה וחבל שומרון יהודה, ערי תקציב

מעסיקים
כ/14 חיסכון וממלוה ממס הממשלה הכנסות
כ/16 הכנסה מס תקבולי

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: מזון מערבלי

מפלגות
כ/2 הכנסת חברי
כ/15 הממשלה הוצאות  מימק
כ/1 לכנסת הבחירות תוצאות
כ/3 המקומיות לרשויות הבחירות תוצאות

לבניין החיסכון מפעל
15 כ/14, הממשלה והוצאות הכנסות

מפעלים
כג/10 מחשב שברשותם
15 כ/14, הממשלה והוצאות הכנסות

שומרון יהודה, ערי והוצאות הכנסות
כז/41,40 עזה וחבל
כז/32 עזה וחבל שומרק ביהודה,
כ/22,21 המקומיות הרשויות תקציב

לוח

14 כ/13, תקציבי גירעח
כד/42 כ/7; ; לבריאות לאומית הוצאה
7 כב/6, כ/7; לחינוך לאומית הוצאה
כ/8 הסביבה לאיכות הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
ו/4 לצריכה הוצאה
15 ו/8;כ/13,7. הוצאות
יח/18 דרכים החזקת
14 ו/8,כ/12,11, הכנסות
כ/11,9 והשקעות הלוואות
10 כ/9, וזכויות התחייבויות
ז/4;ב/12 חובות 

כג/1 ממשלתיים ממקורות מו"פ מימק
כ/1917 עובדים
יט/5 בבנקים פיקדונות

יד משלחי ראה; מנהלים
מניות

ט/119 בבורסה
כ/9 האוצר השקעות
יט/11 נוכריות ביטוח חברות השקעות
כ/11 הממשלה השקעות
ט/1 הציבור בידי
יט/10 ישראליות ביטוח חברות נכסי

הכנסה מס
כ/16,14 הממשלה הכנסות
כא/6 משפט בבתי ערעורים

מוסף ערך מס
כ/14 הממשלה הכנסות
ו/1312 .> תפוקה תשומה

קנייה מס
כ/14 הממשלה הכנסות
ח/11 : היבוא על

רכוש מס
כ/14 הממשלה הכנסות
כז/40 ושומרון יהודה ערי הכנסות

כג/3ו למחשב מחוברים מסופים
יז/2,1 מסחר
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
כ/9 הסכמים ע"ח האוצר התחייבויות
11 כג/0ו, אלקטרוניים מחשבים
ו/3ו15 תפוקה תשומה

והארחה אוכל שירותי מסחר, גס: ראה

יז/1 סיטוני מסחר
יב/10 מועסקים
37 יב/0ו, שכירים
יב/37 ; שכר

קמעוני מסחר
יב/10 מועסקים
יב/37,10 שכירים
יב/37 שכר

יל,: מאורגן קמעוני מסחר
■ והארחה אוכל שירותי מסחר,

ו/11 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/29 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
33 ,32,22 ,21,19 ,13 ,10 יב/9, מועסקים
21.19 כז/ עזה וחבל שומרק ביהודה, מועסקים
כג/13 ומסופים אלקטרוניים מחשבים



לוח

תעשייה משקאות,
7 ,4/n .י יצוא

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גס: ראה

ב/024נ בית משקי
יג/27 בית במשקי אוכלוסייה
יב/9;יג/7 שכר ללא מועסקים משפחה בני
29 יא/28. הדירה על בעלות
3531,9 יא/8. בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם

קיימא בני צריכה מוצרי שברשותם
כז/5ו עזה וחבל שומרון ביהודה.
35 .1715 ב/26;יא/4. הבית משק ראש גיל
יא/3021 דיור
7;כב/8 .5 יא/31. ובידור תיבות לחינוך, הוצאה
כב/6 כתיבה וצורכי ליסוד לספרי הוצאה
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
7.5 יא/31. לתצרוכת הוצאה
כד/2.1 לתרופות הוצאה
7 יא/5,31. ■. החזקה הוצאות
ו/3 פרטית לצריכה החזקה הוצאות
17,10 .7,5 .3 יא/2, בית משק הכנסת
יא/25 . בית עתרת העסקת
7.5.3 יא/2. בית למשק חיסכון
כה/75 : הסעד לשכות בטיפול
:29 ב/2725. הבית משק ראש של לידה יבשת
כב/7 ;32 .31 .23 .17 .14 .6 .4 יא/2.
כז/4ו16 עזה וחבל שומרון כיהודה.
27 יב/7, ; 27 יא/26. ; 30 ב/29, , ילדים
:/0נ בית משק ראש מין
31,7,6 יא/4, הבית משק ראש של מעמדבעבודה
27 .17 ,15.14 יא///, בית במשק מפרנסים
ב/30 משפחתי מצב
18 כא/17, בעבירות שנפגעו
יא/26.25.23.17.14,10.6.4,2. ב/2824; בית במשק נפשות
34 ,29 .28
ה/8 :. בכוח ועולים עולים
13 .11.9 .8 ,6 יא/3, הכנסה עשירוני
כד/11 ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח
18 36,29;יג/27;כא/17, ב/28;יא/ו2, יישוב צורת
26 יא/2321. דיור צפיפות
יג/27 ב/3024; אוכלוסייה קבוצת
33.17.15,7,6 יא/4. ב/27; הבית משק ראש של לימוד שנות
יא/28 לדירה כניסה תקופת
.6 יא/4, ב/25. הבית משק ראש של עלייה תקופת
31;כב/8 ,30.23 .17,14
א/6.5,2 משקעים

הממשלה משרדי
כ/15 הממשלה הוצאות
כ/17 : העובדים מצבת
כא/22 הציבור תלונות לנציב תלונות

העניין ולפי מורים ראה: הוראה משרות

שכירים ראה: שכיר משרות
גירושין ראה: מתגרשים:

תעשייה מתכת, ומוצרי בסיסית מתכת
כב/48 מקצועית והשתלמות הכשרה
7 ח/4. יצוא
יב/6ו מועסקים
8 כג/7. : ופיתוח מחקר
יב/37 : ושבר שכירים
ו/1513 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

לוח

מים מפעלי
כ/5ו .י הממשלה הוצאות

יד/11.10,8.3.2 תעשייה מפעלי
8 כג/7. ופיתוח מחקו

מפרנסים
27 ,17 .15 יא/4, בית למשק

מקצועות
כב/48 והשתלמות הכשרה

יד משלחי ראהג0:
בניקיימא צריכה מוצרי ראה: חשמליים מקרריס

מקשה
יג/108 ייצור
כז/2826 עזה וחבל שומרק כיהודה. "צוו
יג/29 מגדלים
יג/3 מעובד שטח

מרגרינה
יד/13 יא/18; ייצור
יא/18 המזונות במאזן
י/7 קימעוניים מחירים

מרפאות
כד/1 לבריאות לאומית הוצאה
יח/26,24,22.20.2.1 תחבורה משאיות,
26 ,22 יח/ו2, גיל
יח/22 מותר מטען
יח/24 קילומטראז'
יח/30 דרכים תאונות
כז/39 עזה וחבל שומתן ביהודה, דרכים תאונות

ישראל משטרת
כ/7 הוצאה
כ/17 העובדים מצבת

ומשכורת שכר ראה: משכורת

יד משלח
יב/29 מדד לשכירעירוני, משכר הכנסה
כד/9 . חולים בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
33.32.23,21.1916 יב/9, מועסקים

שומרון ביהודה. ושכירים מועסקים
כז/22 עזה וחבל
33 יב/32, בתעסוקה ניידות
ה/0ו,13 בכוח ועולים עולים
35,19 יב/15, שכירים

.  פיתח ראה: משמש
בית משקי ראה: משפחות
ילדים מרובות משפחות

75 כה/4.3. יא/10; לאומי לביטוח מהמוסד קצבאות
לימודים משפטימ,

43 .40 ,37 כב/16. .. באוניברסיטאות
כב/41 אקדמיים תארים כעלי
כב/41 . הרשמה מועמדים,

הממשלה משרדי ראה: המשרד משפטים,
משקאות

ו/5 לצריכה הוצאה
ח/10,4 ויצוא יבוא
יד/3ו "צור
י/3 מדד לצרכן. מחירים
18/1 סדר מלון, בבתי תשומה מחירי

וטבק משקאות מזק. גם: ואה

לא



לוח

ג/7 ומוצא לידה יבשת
20 ,19/1 לידות
ג/2 מגורים ונפת מחוז
8 ג/5. משפחתי מצב
ג/9 מתגרשים
ג/3 מגורים יישוב צורת
ג/8 עלייה תקופת

נוצרים מוסלמים; דרתים; לאיהודים: יהודים; גם: ראה
כללית נכות

כה/ג וקצבאות גמלאות מקבלי
כה/4 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות.

תגמולים הנאצים. ורדיפות המלחמה נכי
15 כ/14. הממשלה והוצאות הכנסות

לארץ נכנסים
14 יוו/1, ד/2; כניסה דרך
2,1/1 אשרה סוג

שם ~\ עולים
8 ד/2,1, ארעיים תושבים
129 ,2 ד/ו. תיירים

ניידי דלא נכסי
5 יט/4, בנקים
7 .5 .3 יא/2, בית למשק חיסכון

השקעה נכסי
118 ח/3. יבוא
יג/13 בחקלאות השקעה נכסי תפוקת
ט/41 כססיים נכסים
ז/5 חוץ במטבע

קבועים נכסים
2 כר/1, לבריאות לאומית הוצאה
7 ו/6, מקומית גולמית השקעה
כ/9 הממשלה של
יח/10,9 נמלים
9 יח/3. ופדיון עבודה הוצאות שכר, מועסקים,
יח/10,1 מטענים תנועת
יי0/1ו נוסעים תנועת

וים אויר נמלי
15 כ/14, הממשלה והוצאות הכנסות
יח/12 עבודה והוצאות שכר מועסקים,
יח/13,11,10,1 ודואר מטענים נוסעים. תנועת

נסיעות
7 ,5 .3 יא/2. לחו"ל
כ/14 נסיעות מס
7 יא/2, ציבורית בתחבורה

נפגעים
30 .29 ,27 יוו/ו, דרכים בתאונות

שומרק ביהודה, דרכים בתאונות
כז/39 עזה וחבל

עבודה נפגעי
כה/3 גמלאות
כה/4 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות.
כא/18.17 עבריינות נפגעי

נפט ומוצרי נפט
כ/15 נפט וקידוחי נפט קוי על הממשלה הוצאות
וו ח/4, יבוא
טו/2.1 ;13/T ייצור
טו/4 צריכה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גס: ראה

לוח

מוצרים מתכת,
ח/11,10,4 ויצוא יבוא
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

נ
33,32,3 ידו/ו, נהגים
כז/38 עזה וחבל שומרק ביהודה,
ידו/29 דרכים בתאתות נפגעים

xnKVB ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים
כז/39 עזה וחבל
יח/21 במשאיות שכירים
20 י/19, מדד באוטובוסימ. עבודה שכר
יח/33 רשיון הוצאת שנת

ציבוריים נוטריונים
כא/ו2 פעולות

נוסעים
יח/10.1 הארץ בנמלי ומפליגים מגיעים
14 ,12 יח/1, במטוסים
יח/29 דרכים בתאתות נפגעים

שומרק ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים
כז/39 עזה וחבל
יח/9 לנוסעים משירותים פדיון
4 יח/1, ברכבות

נוצרים
ב/7ו21,19 אוכלוסייה
26 ,20 ,16 ,14 ג/5, ; ב/1917 גיל
ג/1 גירושין
יב/8 העבודה כוח
22,20,16 ג/15,1. חי לידות
ג/1 מת לידות
ב/1917;ג/26 מין
ג/5 משפחתי מצב
5 ג/1, נישואין
ג/26,1 פטירות
ג/1 תינוקות פטירות
ג/14 סגוליים שיעורים פריון,
ג/1 טבעי ריבוי
ב/19 אוכלוסייה תחזית
ג/13 אוכלוסייה תחלופת
כב/5ו תלמידים
ג/2> לימוד שנות

ומוצריו נייר
ח/11,4 ויצוא יבוא
יד/13 ייצור

נייר ומוצרי נייר
יד/13 ייצור
כג/8,7 ופיתוח מחקר
ו/1513 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

ט/118 ערך ניירות
יט/3 הבנקאיים המוסדות הכנסות
יט/11 ביטוח חברות השקעות
ז/1 התשלומים במאזן
5,2 יט/ו, הבנקים נכסי
יט/0ו ישראליות ביטוח חברות נכסי

נשואים נישואץ, נישאים.
21.19 .18 ג/10.9. נישואין תקופת אורך
כא/4 משפט בבתי ביתרים
ג/8.64 גיל

לכ
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כה/75 הסעד לשכות כטיפול משפחות
כ/8ו מדינה עובדי סוציאליס, עובדים
כ/ו22.2 המקומיות הרשויות תקציב

א/2 סערות
ספורט

כו/5,2 ופעילות בתחרויות ביקור
ימית הובלה אוניות; ספנותראה:

ספרים
/02 בישראל לאור שיצאו
כו/5 קריאה

הסתדרותי סקטור
כג/210ו אלקטרוניים מחשבים
14 יט/13, גמל קופות
יד/2 בתעשייה

עסקי סקטור
5 כג/4, , מו"פ מימון
ו/11 נקי מקומי ותוצר גולמי לאומי תוצר

פרטי סקטור
כג/0ו12 אלקטרוניים מחשבים
5 כג/4, למו"פ הוצאה מימץ
יט/14,13 גמל קופות
יד/2 בתעשייה

ציבורי סקטור
כב/7.6 לחינוך הוצאה
כג/1210 אלקטרוניים מחשבים
כג/5,4 ולפיתוח למחקר הוצאה מימון
יד/2 בתעשייה

קולנוע סרטי
כו/4 יבוא

שאחות ראה: סרטן

ע
עבודה

43,41 יב/40, עבודה דורשי
16 יא///, בית משקי הכנסות
יב/26 עבודה הפסקת
יב/25 עבודה חיפוש
28 יב/23, ולימודים עבודה

שכירים אדם; כוח מועסקים; ראהגם:
הממשלה משרדי ראה: המשרד והרווחה, העבודה

481/3' ושכר עבודה
כו/2517 עזה וחבל שומרון ביהודה,
טו/2016 צבוריות עבודות
כז/41 סיני וצפון עזה בחבל הערים הכנסות

בינוי גם: ראה

כא/148,3 עבירות
18 כא/17. שנפגעו בית משקי

עבריינים
כא/3 רציניות בעבירות שהורשעו
l2 M/to כדי; שחויבו

עברית
ה/16,15 בכוח ועולים עולים
כב/48 למבוגרים ציבוריים שיעורים

ירקות ראה: עגבניות

לג

לוח

הציבור תלונות נציב
כא/22 חלונות

המדינה נשיא
ג/15 הממשלה הוצאות

נשים
יב/27 פנסיוני ביטוח
2520 .18 ג/15, בלידה גיל
18 ,10 ,8 ,64/1 בנישואין גיל
כד/16 הריק להפסקת סיבה גיל,
,3428 יב/23,1815.12,11.71. .... האזרחי העבודה בכוח
4541
ג/21 לידוחחי
כב/10 הוראה משרות
ג/1 וגירושין נישואין
כב/44 באוניברסיטאות אקדמי סגל
1 ה/ו יד משלח עולות.
ג/35 אימהות פטירות
כד/15.14 ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח

שס ?י פריון.
ג/ו22,2 לימוד שנות
46 ,43 כב/37, באוניברסיטאות תלמידות

כלות גם: ראה

ס
כא/,24 צינורי סדר
כא/1 כ/7; ציבורי לסדר הוצאה

סובסידיות
כ/15 לאשראי
ו/8 תוצומקומינקי

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

והתעסוקה הסעד סוכנות
כז/43 עזה וחבל שומרון ביהודה, חינוך

ומוצריו סוכר
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/9! ח/4; ויצוא יבוא
יד/13 יא/18; ייצור
יא/18 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים

סולר
יח/26 מוניות בשימוש
26 יח/22. משאיות בשימוש
א/2 .. חול סופות
ח/111 חרץ סחר
כז/11 עזה וחבל שומרון ביהודה,

סיגריות
יד/3ו 'יצור
י/3 מדד לצרכן, מחירים

ירקות ראה: סלק
שדה גידולי סוכרראה: סלק

ירקות ראה: סלרי
מסוכנים סמים

כא/13 עבירות

כה/95 סעד
כ/7 ציבורית הוצאה



לוח

//J7' ייצור
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

תעשייה ומוצריו, עץ
כ48/3 מקצועית והשתלמות הכשרה
'י'13 ייצור
י ח/4 יצוא
יב/10 מועסקיפ
יב/37 ושכר שכירים
ו/3ו5ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
עצמאיים

11,7 יא/2. עירוניים בית משקי של הכנסה
גה/1 לאומי בביטוח מבוטחים
יב/15 מועסקים
יא/30 בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
כ/16 הכנסה מס תקבולי

עירוניים יישובים ערים,
ב/1510 אוכלוסייה
4 טז/3' בנייה
19 כז/17, עזה וחבל שומרון ביהודה, בנייה
יז/6 לתיירות מלון בתי
כז/37 ושומרון כיהודה סלק בתי
ב/16 יהודים פנימית, הגירה

שומרון ביהודה, והוצאות הכנסות
41 ,40/" עזה וחבל
יב/4 אזרחי ענודה כוח

שומרון ביהודה, אזרחי עבודה כוח
כז/9ו עזה וחבל
ג/2' תינוקות ופטירות פטירות חי, לידות
יב/3' הכלכלה בענפי מועסקים
19 פז/7ו. עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
ב/28 ■ בית משקי
כז/4ו עזה וחבל שומרון ביהודה, בית משקי
יא/*3 בניקיימא מוצרים שברשותם בית משקי

בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
נז/15 עזה וחנל שומרון ביהודה,
18 כא/17, בעבירות שנפגעו בית משקי
ג/3 ומתגרשים נישאים

עיריות גם; ראה

א/2 ערפל

פ

פדיון
יז'5 מלון בבתי
כז/37 ושומרון ביהודה מלון בבתי
ייט''8 פוליסות
יח/3 דואר בשירותי
15,12 ,9 ,7 יח/53. ובתקשורת בתחבורה
יד/0,7,5,1ו בתעשייה
כז/3230 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעשייה

מכירות גס: ראה
מקצועיים בלתי פועלים

יב/43 עבודה דורשי
יב/44 לעבודה והפניות הזמנות
יב/42 מובטלים

יד משלחי נם: ראה
בניקיימא צריכה מוצרי ראה; פטיפונים

ג/| פטירות
כד/0י חולים בבתי

לוח

כ/1917 מדינה עובדי
ב/2:ר/2,1;ה/ו7ו בכוח ועולים עולים
ד/|י2 ישראל אזרחי
im מגורים ארץ
ד/2,1;ה/2 אשרה
ב'2 האוכלוסייה גידול
ה/15,6 גיל
ה/16,15 עברית דוברי
ה/2'4 לידה יבשת
6 ה/ו, מגורים יבשת
ln הארץ את יוצאים
ה/5'6 מין
ד!/17 משפחתי ומצב במשפחה מעמד
ה/13.10 יד משלח
ד/ו,2 לא^ נכנסים
יב/40 עבודה בלשכות רשומים
ה/16 לימוד שנות
ה/ו1711,3 ;2 ד/1, עלייה תקופת

עלייה קליטת גם: ראה

עופות
י>'י0י ייצור
י3 יג'יג. מגדלים
י/ל ■■ קמעוניים מחירים
י/15 . מדד בחקלאות, תפוקה מחירי

בשר גם: ראה

ומוצריו עור
י .A/n ויצוא יבוא
8 כג/7' ופיתוח מחקר
ו/1513 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

דין עורכי
כא/2 רשיונות בעלי

כבית irעזרה מדד לצרכן, מחירים
יא/30;יב/7 עוזרות המעסיקים בית משקי

אוטומטי נתונים עיבוד
נ/18 מדינה עובדי

אלקטרוניים מחשבים גם: ראה
יב/46 עיצומים

עיריות
' Ar2 אוכלוסייה
כ/20'22 הוצאות
יח/8י דרכים החזקת
נ/20'י2 הכנסות
כז/41,40 עזה וחבל שומרון ביהודה. והוצאות הכנסות
כ/20 מלוות ויתרות גירעק או עודף
כ/4 העיריות למועצות הבחירות תוצאות
כר/12,11 ובילד באם לטיפול תחנות

ערים גם: ראה

עיתונים
כו/2 ותדירות נושא
גו/5 קריאה
כוי2 שפה

יי/יל> וקליטה עלי^
פירות ראה: ענבים

ורהיטים ומוצריו עץ
ח/4 ויצוא יכוא

לד



לתז

יג/1 יצוא
יג/5 מעובד שטח
וו יג/10. לתעשייה

פליטים
כז/17 עזה בחבל העבודה בכוה
כז/9ו עזה בחבל מועסקים

בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
כל/5ו עזה בחבל

ומוצריו פלסטיק
ופלסטיק גומי . ראה

פנסיות
משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסת

יא/16 עובדים אינם
יב/28 חלקית לעבודה סיבה
יט/1412 גמל בקופות קרנות

קצבאות גמלאות. גם: ראה

ותמיכות קצבאות פנסיות,
בית משקי 16הכנסות .7 .5 .3 יא/2.
עובדים פקידות,

יב/43 עבודה דורשי
יב/44 לעבודה והפניות הזמנות
כב/48 מקצועית והשתלמות הכשרה
כז/21 עזה וחבל שומרון ביהודה,
יב/42 מובטלים
ד/5ו יוצאים תושבים

יד משלחי גס: ראה
פירות ראה: פקנימ

פרחים
10 יג/9. ייצור
10 יג/1. י. יצוא
ג/29 מגדלים
יג/4 מעובד שטח

הדר פרי
כז/27.25 עזה וחבל שומרון ביהודה. אספקה
17 יג/16. הענף חשבון
יא/18 ח/4; יבוא
10 .8 יג/1, יא/19: ייצור
כז/27,26 עזה וחבל שומרון ביהודה. והכנסה ייצור
17.16.11 ,10 יג/1. :.7.6 ,4 ח/3. יצוא
יא/18 המזונות במאזן
יג/29 מגדלים
יב/10 מועסקים
י/714ו מדד ותשומה, תפוקה מחירי
5 יג/ו, ...:; מעובד שטח
ןא/8ו למזון שלא שימוש
יב/37.10 שכירים
יב/37 שכר
17 .11 יג/0ו, לתעשייה
ו/3ו15 תפוקה תשומה
ג/17.14 פריון

צ
צאן

10 יג/9. "צור
יג/29 מגדלים
יג/22 במשקים
יג/2ו מטבח"ם בבתי שחיטה

גם:בשר ראה

לוח

כז/44 עזה וחבל שומרון ביהודה. חולים בבתי
ג/27.26 גיל
ג/27 לידי. יבשה
ג/11 ונפה מחוז
ג/27.26 מין
20 כד/19. ;35 ג/33.32. סיבה
ג/12 'ישוב צורח
נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהתים; יהודים; גם: ראה

פטירותתינוקות
כר/0ו תולים בבתי
ג/28 ומין גיל
ג/34 וסיבה גיל
ג/11 ונפה מחוז
ג/12 : יישוב צורת
נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; גם ודי

פטנטים
כג/9 פטנטים לרישום שהוגשו בקשות

עובדים פיטורי
יב/47 והשבתות לשביתות סיכה

כספים ראה: פיננסים

עסקיים ושירותים פיננסיים
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/29 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
1 כ/ו הממשלה והלוואות השקעות
33 ,32 ,22 ,21,19 .13.10 יב/9. מועסקים
כג/13 ומסופים אלקטרוניים מחשבים
יב/47 והשבתות שביתות
38 .37,35.19 יב/12,10. קואופרטיבים וחברי שכירים
38 יב/28. ו/10; שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

פיצויים
ז/1 מגרמניה אישיים
כ/15 הממשלה הוצאות

פיקדונות
"ט/5 : למשכנתאות הכנקיס
יט/0ו ביטוח חברות
ז/5 התשלומים במאזן
4,2 יט/ו, בנקאיים מוסדות
יט/ו ט/2.1; ל/5; /7/7 במטבע
ט/4 לגיבור אשראי הממשלה,
ט/2 עו"ש

פירות
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/8ו ח/4; יבוא
108 ;יג/1. יא/18 "צור
כז/2725 עזה וחבל שומרון ביהודה. "צור
10 יג/ו. יא/8ו; ח/4; יצוא
יג/29 מגדלים
יא/8ו20 המזונות במאזן
15 י/4ו. מדד תפוקה, מחירי
יג/5 לצריכה
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה. לצריכה
יג/5 מעובד שטח
יא/18 למזון שלא שימוש ■

11 יג/0ו. לתעשייה
מטעים גם: ראה

וגרעיניים גלעיניים סירות
יג/10.9 ייצור

לה



לוח

קטניות
יא/18 המזונות במאזן

שדה גידולי גם: ראה

קיבוצים
יג/27 ב/1310; אוכלוסייה
ב/16 יהודים פנימית. הגירה
יב/2 אזרחי עבודה כוח
ג/12 תינוקות ופטירות חי לידות
יג/3129 חקלאיים גידולים מגדלים
יג/7 בחקלאות מועסקים
יב/3ו הכלכלה בענפי מועסקים
ג/3 ומתגרשים נישאים
ה/14 באולפנים בכוח ועולים עולים
28 .5 יג/4. מעובד שטח

ירקות ראה: קישואים
19 יא/8ו. ליום לנפש קלוריות
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה,
ה/ו171 עלייה קליטת
ה/12 /hxj להישאר ביטחון
ה/14 דיור
ה/9 הראשונה ההפניה ונפת מחת
17 ה/12, ... בניקיימא מוצרים שברשותם בכוח ועולים עולים
ה/17 הארץ את שעזבו
ה/12 החברה מחיי רצון שביעות

n11/rt בישראל שהות
ה/11 רצון ושביעות העבודה לכוח שייכים

הממשלה משרדי ראה: המשרד עלייה, קליטת
ומוצריו קמח

ו/5 לצריכה הוצאה
יד/13 ייצור
י/7 קמעוניים מחירים

קצבאות
כה/3 תלויים קצבאות מקבלי

גמלאות גס: ראה
הבינלאומית המטבע קק

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

קש
10 יג/9. ייצור

קשישים
כה/3 גמלאות
יח/29 דרכים בתאונות נפגעים

דרכים בתאתות נפגעים
כז/39 עזה וחבל שומרק ביהודה.

ושאירים וקנה גם: ראה

ר
רדיו

כו/5 האזנה
בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה

רהיטים
יא/1 ו/4; הוצאהלצתכה
l0 ■A/n ויצוא יבוא
4 י/ג, מדד לצרכן, מחירים

ורהיטים ומוצריו עץ גם: ראה
כה/91 תוהה
יב/0י מועסקים

לש

צבעים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/13 ייצור

כב/29 בבתי''ס אורקולי ציור
בניקיימא צריכה מוצרי ראה: בית ציוד
מוצרים ואלקטרוני, חשמלי ציוד

4/n יבוא
יד/13 ייצור
4/n יצוא
י/3 מדד לצרכן, מחירים

תעשייה ואלקטרוני, חשמלי ציוד
יד/13 ייצור
8 כג/7. ופיתוח מחקר
15 ר/13 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

ושמן תעשייה צמחי
יג/10,9 ייצור

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

ומוצריו מלט ראה: ומוצריו צמנט
צמר

ח/4 ויצוא יבוא
יג/10.9 ייצור

ירקות ראה: וצנונית צנון
צריכה

ו/8 לאומית הוצאה
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה, מזוןן

פרטית צריכה
ו/51 הוצאה
כז/86 עזה וחבל שומרון ביהודה. הוצאה
ו/13,12 תפוקה תשומה

ציבורית צריכה
4,2 .'in הוצאה
כז/7.6 עזה וחבל שומרון ביהודה. הוצאה
ו/13,12 תפוקה תשומה

ק
טז/ת בניין קבלני

שיתופיות אגודות ראה: קואופרטיבים
לגרעינים קומביינים

יג/32.23 בחקלאות
יט/2ו4ו ט/1; גמל קופות

חולים קופות
כד/7,5 חולים בתי
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
כד/9 חולים בקופות מבוטחים
י/3 מדד לצרכן. מחירים
כז/12,11 ובילד באם לטיפול תחנות

קורסים
כב/48 מקצועית ולהשתלמות להכשרה

קטנועים
תחבורה וקטנועים, אופנועים ראה:
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שומרון ביהודה, הערים הכנסות

41.40/" עלה יחבל
20 י/19, מדד באוטובוסים, תשומה מדוירי

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: קול רשמי

ש
שאירים

כה/3 גמלאית
ושאירים זקנה גם: ראה

21 כד/20 (סרטן) שאתות
33 ג/32 מהמחלה כתוצאה מוות

שבועונים
כן/2 ותדירות סוג שפה,

בתים ראה: בדוים שבטי
יב/47,46 ומושבתים שובתים שביתות,

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: אבק שואבי
שווקים

שומרון ביהודה, הערים הוצאות
4I A0m יחבל"ה
כ/15 לפיתוח הענקות

שוטרים
כ/17 'ניבי'מיינה
,א/19,18 ליום לנפש שימן
כז/3ן עזה וחבל שומרון ביהודה,

ושומנים שמנים ראה: שומנים
כא/2 שופטים

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

פירות ראה: שזיפים
שחפת

כד/24 וגיל המחלה אבחנת
33 ג/32 מהמחלה כתוצאה מוות

שדה גידולי ראה: שחת
שטרות

יט/! ישראל בנק התחייבות
יט/5 למשכנתאות בנקים נכסי

שדה גידולי ראה: שועל שיבולת
שיווק

201911 J0/r חקלאית תוצרת
שיכון

16 ]5 כ/7 הממשלה הוצאות
ציבוריים שיעורים

כב/47 למבוגרים לעברית
הסוהר כתי שירות

כ/17 העובדים מצבת
,ב/45.40 התעסוקה שירות

שירותים
יב/43 עבודה דורשי
in פרטית לצריכה הוצאה
יב/44 לעבודה והפניות הזמנות
יב/42 'ZZZZ. מובטלים

לוח
37,10,3, שכייים
יב/37 שני

רווקים/ות
19 ,10 ,9 ,5 ג/4, ב/20; גיל
17/J רווקות לאימהות לידות
ב/30 " 17 גיל עד ילדים עם בית במשקי
ג/8 . מתגרשים של קודם משפחתי מגב
ב"יג47"8.5 נ^איס
g ה/5 בכוח ועולים עולים
ה/7( הארץ את שעזבו עולים

רופאים
כד/5ו הרופאים אצל ביקור
2 כד/ו לבריאות לאומית הוצאה
כ/17 מדינה עובדי
כד/1, ובילד באם לטיפול בתחנות

ג/1 ב/2; טמני ייבי
כן/1 עזה וחבל שומרון ביהודה,

יח/|,4 יבבת
כ/15,14 הממשלה והוצאות הכנסות
כ/ך1 העובדים מצכת
4 .i/^ZZZZZZZ. פיייז
4 יח/נ ושכר עבודה הוצאות שכירים,
,א,,_36 חיים ימת
א/2 יעמיס

בריאות ראה: רפואה

לימודים רפואה,
40 כב/38, באוניברסיטאות
כב/41 הרשמה מועמדים.
53 , \mZZZ". נ'י"ס
כב/43 תארים מקבלי

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

החלב רפת
,ג/18 הענף חשבון
יג/12,108 ייצוד
כז/26 עזה וחבל שומרק ביהודה. "צור
י/14 מדד תפוקה, מתירי
19/r'ZI"H'" מספיא

ומוצריו חלב גם: ראה

כ/2220 מקומיות רשויות
ט/6 םקאיים במוסדות אשראי
כד/7,5 חיליס בתי
3,3 הסביבה לאיכות הוצאה
3 כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
6 כב,5' לחתוך לאומית ^הוצאה לצריכה הוצאה
22 .20 כ/7, ; ו/8 הוצאות
ls ln הממשלה הוצאות
ר/8;כ/21,20 הכנסות
15 כ/11, הממשלה הלוואות
כז/41140 עזה וחבל שומרון ביהודה.
יב^10 מינהל בשירותי ושכירים מועסקים
כג/11,10 אלקטרוניים מחשבים
J/D הבחירות תוצאות
כא/22 הציבור תלונות לנציב תלונות

רשיונות
14,5 רשיונות מדמי הממשלה הכנסות
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38 יב/37, משרות
יב/30 בתעסוקה ניידות
38 ,37 ,35 ,19 ,12 יב/10. כלכלי ענף
יא/4 הכנסה עשירוני
יב/16 אוכלוסייה קבוצת
5 יח/2, טז/15, ;12 ,64 יד/1, יב/3836; ו/10; שכר
יכ/30 לימוד שנות
14 ,יב/9, ו/ו1 , עבודה שעות
15 ,7 ,5 ,3 יח/2, בתחבורה
11,7,5 יד/4,1, בתעשייה
כז/3230 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעשייה
כ/16 הכנסה מס תקבולי

ומשכורת שכר
5 יח/3, באוטובוסים
יח/2 באחסנה
15 טז/14, בבינוי
יט/3 בבנקים
יז/5 מלון בבתי
כז/ל3 ושומרון ביהודה מלח בבתי
יח/2 אוירית בהובלה
יח/3 ימית בהובלה
כ/22 המקומיות הרשויות הוצאות
יג/13 בחקלאות
כז/22,21 עזה וחבל שומרון כיהודה, למועסקים
כז/23 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, למועסקים
20 י'/19, מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
י/9 מדד למנודים, בבניה תשומה מחירי
י/18 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
י/17,16 מדד הדרים. בגידול תשומה מחירי
י/4ו,15 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
כג/11,10 במחשבים
2/rv במשאיות
9 יח/3, בנמליס
38 יב/37, ו/10; כלכלי ענף
4 יח/3, ברכבת
15 יח/3, דואר בשירותי
יב/3836 לשכירים
ו/11 עבירה לשעת
יח/2 בתחבורה
יח/12,3 בתעופה
12 ,6 ,4 יד'/!, בתעשייה
כז/31,30 וסיני עזה ובחבל ושומרון ביהודה בתעשייה
13 ר/12 תשומהתפוקה
א/2 שלג

זית שמן
כז/29 ושומרון ביהודה ייצור

מאכל שמן
ו/5 לצריכה הוצאה
יד/13 ייצור
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעונייס מחירים

שמנים
20 ,19/' באוטובוסים תשומה מחירי

ושומנים שמנים
יא/18 ח/4: ויצוא יבוא
יא/2018 המזונות במאזן
כז/13 עזה וחבל שומרון כיהודה, צריכה

השכלה ראה; לימוד שנות
כו/2 . שנתונים

ירקות ראה: שעועית

לוח
יב/9 מועסקים
י/4 מדד לצרכן, מחירים
כו/12 עוה וחבל שומרון ביהודה, מדד מחירים,
20 י/19, מדד באוטובוסים. עבודה שכר מחירי
י/18 מדד מלון, בבתי עבודה שכר מחירי
ה/0ו14 עובדים בכוח, ועולים עולים
כ/ד ציבורית הוצאה עסקיים,
ו/1513 תפוקה תשלמה
22 כ/21, ייעוד המקומיות, הרשויות תקציג

ואחדים אישיים שירותיט
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
ינ/29 עירוני לשכיר משכר הכנסה
33,32,22,21,19,13,10 יב',9. מועסקים
יב/21 זמנית נעדרים מועסקים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כג/12 ומסופים מחשבים
יב/47 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
38 ,37,35 ,19 ינ/12,10, קואופרטיבים וחברי שכירים
38 יב/37, ו/10; שבר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

ובמוסדות כבתים שירותים
יב/10 מועסקים
37 יב/10, ושבר שבירים

עסקיים ושירותים פיננסיים ראה. עסקיים שירותים
וקהילתיים ציבוריים שירותים

ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
כ/7 ציבורית הוצאה
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/29 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
33,32,22,21,19 ,13,11,10 יב/9, מועסקים

שומרון ביהודה, מועסקים
כז/21,11 : עזה וחבל
כג/13,11,10 אלקטרוניים מחשבים
כג/13 מסופיס
יב/47 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
38 ,37 .35 ,19 יכ/10. קואופרטיבים וחברי שכירים

שומרון ביהודה, ושכר שבירים
כז/21 עזה וחבל
38 יב/37, ר/10; שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

קואופרטיבים וחברי שכירים
טז/15 בבינוי
כז/29 ושומרון ביהודה בד בבתי
יי/5 מלון בבתי
כז/37 ושומרון ביהודה מלון בבתי
30 יב/9ו, גיל
טן/15 יד/12; עבורה הוצאות
יא/15,14,11,10 בית למשק הכנסה
יב/29 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנ0ה
יג/7 בחקלאות
יב/30 לידה יבשת
כז/22,21 עזה וחבל שומרון ביהודה,
כז/23 ינ/7; עזה וחבל שומרון מיהודה,
טז/15 בבנייה למעשה עבודה ימי
יד/11 בתעשייה למעשה עבודה ימי
יב/9 לאיהודים
כה/1 לאומי בביטוח מבוטחים
כד/11 חולים בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
19 ,16 יב/12, מין
יב/19,16 . יד משלח
3631 ,9 יא/8. בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי

לח
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ו/נ פרטית לצריכה הוצאה
יב/44 לעבודה והפניות הזמנות
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/37 עירוני לשכיר משכר הכנסה
ו/6 מקומית גולמית השקעה
כ/9 הממשלה והלוואות השקעות
33 .32.22.21 ,13.10 יב/9. מועסקים
כז/21.19 עזה וחבל שומרק ביהודה, מועסקים
13.11 כג/0ו. אלקטרוניים מחשבים
כג/3ו מסופים
יב/47 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
38 ,37.35.19 ,12 יב/10. קואופרטיבים ודוברי שכירים
כז/21 עזה וחבל שומרון ביהודה. ושכר שכירים
יח/3 ;38 יב/37. ו/0ו; שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

הממשלה משרדי ראה: המשרד תחבורה,
יח/331 ותקשורת תחבורה
יב/43 עבודה דורשי
כ/7 ציבורית הוצאה
יא/ו7,5.3 בית משק הוצאת
טז/12 במבנים מקומית גולמית השקעה
יב/42 מובטלים
יח/2 שכירים
ו/1512 תשומהתפוקה
כד/2519 תחלואה
ג/13 האוכלוסייה תחלופת
כז/12.11 ובילד באם לטיפול תחנות

תיירים
ד/13,119 מגורים pn
יז/64 לחירות מלון בתי
13 ,12,2 ד/ו, יוצאים
119 .2 ד/ו, נכנסים
ד/13.12 שהות

תינוקות
תינוקות פטירות ראה: פטירות

תיעול
טז/16 צינורות הנחת
כא/13 חקירה תיקי

תירס
ח/4 רצוא יבוא

שדה גידולי גם: ראה

תלונות
כא/22 הציבור תלונות לנציב

תלמידים
כב/4035,16,11 באוניברסיטאות
34 כב/27.24. בגרות בחינות
כב/34,11 ולגננות למורים מדרש בבתי
28 ,27,25.2318 .1511/33 ספר בבתי
40 .39 ,23 כב/612ו, גיל
23.22 .12 כב/וו, ילדים בגני
2825 כב/21.20, כיתה דרגת
כב/15 דת
כב/39 האב השכלת
כב/ו33.23,1 עלתיכון בחינוך
כב/22 טיפוח טעוני
40,39 כב/21,14.12. ומוצא לידה יבשת
כז/44,43 עזה וחבל שומרון ביהודה,

לוח

עבודה שעות
יב/9 ו; ו/ן למועסק
יב/14 כלכלה בענפי למועסק

חליפין שערי
י/13 תעשייתי יצוא מחירי
13 ט/2ו, הישראלי השקל

פירות ראה: שקדים
א/2 ■. שרב

כא/24.23 שריפות
שתילים

17 י/16, מדד בהדרים. תשומה מחירי

ת
יח/3227,1 דרכים תאונות
כא/6 משפט בבתי בירורים
כז/39 עזה וחבל שומרון ביהודה.
ג/33,32 מוות סיבות

פירות ראה: תאנים
אקדמיים תארים

כב/ו4 ראשון לתואר מועמדים
כב/42 תארים מקבלי
ככ/4442,4036 קבלתם לקראת תלמידים

תברואה
כז/41,40 עזה וחבל שומתן ביהודה. הערים הוצאות
כ/22.21 המקומיות הרשויות תקציב
יב/48 יוקר תוספת
כ/14 מלוה

טו/4 ו/11,9.2.1; גולמי לאומי תוצר
9 כז/7.6, עזה וחבל שומרק ביהודה,

,ו/3;טו/3 גולמי מקומי תוצר
כז/6 עזה וחבל שומרון כיהודה,
ו/11,9 נקי מקומי תוצר
יג/13 בחקלאות

תושבים
ד/7 לידה ארץ
ד/8 מגורים p^
ד/7,5,31 //nx7 מן יוצאים
8 ,6 ד/41, לא^ נכנסים
כז/1 עזה וחבל שומרון ביהודה, תנועה מאזן
ד/64 בחו''ל שהות

חוץ חושבי
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי

ירקות ראה: שדה תות

יח/3318,141 תחבורה
טו/2.1 בתחבורה אנרגיה
כ/15 הממשלה הוצאות
יח/2 .י עבודה הוצאות
ח/11,10 השקעה נכסי יבוא
כז/12 מדד עזה, וחבל שומרק ביהודה. מחירים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
יח/3 מדדים עבודה, ותשומת תפוקה
ו/1513 תשומהתפוקה

ותקשורת אחסנה תחבורה,
יב/43 עבודה דורשי

לט
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יב/47 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
■, 38 ,37 ,35 ,19 ,12 יב/10, קואופרטיבים וחברי שבירים
1210,8 .3 יז/1,
כז/21 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושכר שכירים

שומרון מיהודה, לעובדים ושכר שכירים
כז/23 בישראל עזה וחבל
12.1 1 .6,5 38;יד/1, ,37 ;יב/29, ו/10 שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
יד/12 גולמית תפוקה
ט/11 בבורסה הרשומות למניות תשואה
ו/1512 תשומהתפוקה

מוצרים תעשייה,
ח/4 ויצוא יבוא
כז/11 עזה וחבל שומרון ביהודה, ויצוא יבוא
יד/13 ייצור
י/4 מדד לצרכן, מחירים

הממשלה משרדי ראה; משרד ומסחר, תעשייה
ראשיים ענפים תעשייה,

ו/7 מקומית גולמית השקעה
כז/3230 עזה וחבל שומרון ביהודה,
יד/6 ייצור
11 יז/6.3, למעשה עבודה ימי
ח/7 יצוא
כג/8 יד/11,3; יב/10; .מועסקים
8 כג/7, מו"פ
י/11 מדד התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים
י/12 מדד יצוא, מחירי
כג/8 יד/11.3; מפעלים
יד/9 מפקדי מוסף ערך
יד/4 פדיון
יד/12 חומרים צריכת
יד/14 חשמל צריכת
11 .7 יד/3, ;38 ,37 יב/10, שכירים
11 יד/6.3, ;38 ,37 יב/29, שכר
13 י/12, יצוא לדולר תמורה
יד/12 גולמית תפוקה
ו/1513 תשומהתפוקה

משנה ענפי תעשייה,
יד/7;ו/1513 מדדים ושכירים, פדיון ייצור,

אדמה תפוחי
10 יג/8, ייצור
10 יג/1, יצוא
יג/29 מגדלים
י/7 קמעוניים מחירים
יג/4 מעובד שטח
יג/11 לתעשייה

ועמילנים אדמה תפוחי
יא/2018 המזונות במאזן

זהב תפוחי
י/7 קמעוניים מחירים

הדר פרי גם: ראה

פירות ראה: תפוחים
תפירה

כב/48 מקצועית והשתלמות הכשרה
בת2 תקופונים
כ/1513 הממשלה תקציב
יח/1715,1 תקשורת
כו/5 בטלוזיה וצפייה לרדיו האזנה

לוח
2825,18 כב/17, בכיתות
כב/37 ללימודבאוניברסיטאות מועמדים
40 ,39 ,37 ,23,2826 ,18 כב/1614, מין
כב/32 מיוחדות לימוד בתוכניות

תינוקות פטירות פטירות; ראה: תמותה
תמיכות

משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסת
יא/16 עובדים אינם
13 ר/2,8ו, ליבוא
13,12,9,8/1 מקומי לייצור
1312,8 ו/2, ליצוא
כה/75 הסעד לשכות בטיפול למשפחות
13 ו/12, מקומית תפוקה על

פירות ראה: תמרים

חליפין תנאי
ח/2 חוץ סחר
ג/351 טבעית תנועה
כז/5,4 עזה וחבל שומרון ביהודה,

יח/2523 לאעירוניים בכבישים תנועה
ולאפייה לבישול וחשמל גז תנורי

בניקיימא צריכה מוצרי ראה:

בגרות תעודת
כב/34 בגרות תעודות בעלי מורים
כב/39 אוניברסיטאות תלמידי
כב/26,24 לקראת תלמידים
יח/1411 תעופה
ד/2 ויוצאים נכנסים נוסעים
יח/11 בינלאומיים בקוים
יח/3 עבודה ותשומת תפוקה

14 יד/1 תעשייה
טו/2.1 בתעשייה אנרגיה
10 יג/9. חקלאית תוצרת אספקת
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
t) טז/5,1. תעשייה מבני בניית
יב/43 עבודה דורשי
כ/15 הממשלה הוצאות
יב/44 לעבודה והפניות הזמנות
ו/4 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/29 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
כ/11 הממשלה והלוואות השקעות

11 ,10/n לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
כז/3230 עזה ודוכל שומרון כיהודה,
13 יד/5, ייצור
יד/11.5 למעשה עבודה ימי
7,6 ח/3, יצוא
יד/75,3 מדדים
כז/29 ושומרון ביהודה מדדים
יב/42 מובטלים
11,10 .8,3 יד/2,1, יב/33,32,22,21,13,10,9; מועסקים
כז/2219 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
כז/20 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, מועסקים
8 כג/7. , מו"פ
י/11,1 מדד התעשייה. תפוקת של סיטוניים מחירים
וו כג/10. אלקטרוניים מחשבים
11.10 ,8.3 יד/2, מפעלים
יד/9 מפקדי מוסף ערך
7,4 יד/1, פדיון
יד/12 חומרים צריכת
יד/4ו חשמל צריכת



לוח לוח
תרופות 15 כ/4ו, הממשלה והוצאות הכנסות

2 כד/ו. בית שלמשקי הוצאה יב/37 שנו
, l/n יבוא מברקים טלפון; דואר; ותקשורת; אחסנה תחבורה. גם: ראה

תשומה הממשלה משרדי ראה: המשרד תקשורת,
2618 יג/16.14.13.1. בחקלאות כו/51 תרבותוכייור
כו/26 עזה וחבל שימרק ביהודה, בחקלאות כ/7 ציבורית הוצאה
י 8י ■J/n ל"צוי תשימוח יביא ™'ZZZIZIIZZIZי/3 לצרכן. יח/15,12,9.7.3מחירים עבודהבתחבורה גו/, ספוי0

מחירים מדרי גם: ראה כו/2 "1.".'...'. 1.'. .....י ותקופונים עיתונים
ו/1512 תשומהתפוקה יב/37 ושכר שכירים

כ?א



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

NATURALנפהמחוז REGION טבעי SUBDISTRICDISTRICTאזור

ירושליםירושלים 1

1 Judean Mountains יהודה הרי 1

2 Judean Foothills יהודה שפלת 2
11 JerusalemJerusalem

צפת 2
3 Hula Basin חולה עמל, 3
* EasternUpperGalilee מזרחי עליון גליל 4
5 Hazor Region חצור אזור S

21 Zefat

Northern

כנרת 2
6 Kinerot כנרות 6

7 Eastern Lower Galilee מזרחי גלילתחתון 7
22 Kinneret

יזרעאלהצפון 2

8 Bet She'an Basin שאן בית עמק 8
9 Harod Valley עמקחרוד 9
10 Kokhav Plateau כונב רמת 10

11 Yizre'el Basin יזרעאל עמק II
12 Menashe Plateau מנשה רמת 12
'3 NazarethTir'an Mountains נצרתתירען הרי 13

23 Yizre'el

עכו 24

14 Western Lower Galilee מערבי תחתון גליל 14
15 Yehiam Region יחיעם אזור IS
16 Elon Region אזוראילון 16
17 Nahariyya Region אזורנהריה 17
18 Akko Region עכו אזור 18

24 Akko

גולן 29
29 Golan

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

תקוה פתח 42
25 Southern Sharon השרון דרום 25
26 Petah Tiqwa Region תקוה פתל! אזור 26

42 Petah Tiqwa
Central

רמלה 437 Lod Region לוד אזור 2743 Ramla

רחובות 44
8 Rehovot Region רחובות אזור 28

9 Rishon LeZiyyon Region לצוין ראשון אזור 29
44 Rehovot

אביב אביבתל תל 510 Tel Aviv Region אביב תל אזור 3051 Tel AvivTel Aviv

הדרום

אשקלון 61

1 Mal'akhi Region מלאכי אזור 31
2 Lakhish Region לכיש אזור 32

3 Ashdod Region אשדוד אזור 33
4 Ashqelon Region אשקלון אזור 34

61 Ashqelon

Southern

שבע באר 62

5 Gerar Region גרר אזור 35
6 Besor Region כשור אזור 36
7 Be'erSheva Region שבע באר אזור 37
i Northern Arava צפונית ערבה 38
< Southern Arava דרומית ערבה 39

40Negev Mountains הנגב הר 40

62 Be'erSheva

יהודה
ושומרו;

ג'נין 71
שכם 72

כרס טול 73
רמאללה 74

ירדן 75
לחם בית 76
חברון 77

71 Jenin
72 Nablus
73 Tulkarm
74 Ramallah
5 Jordan
6 Bethlehem
7 Hebron

Judea
and

Samaria

עזר חבל
רפיח 80
עזה 81

יונס חאן 82

0 Rafah
1 Gaza
2 Khan Yunis

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



הסבר הערות

הגיאוגרפי: השטח א.
שהיה (א"י) ישראל px של השטח כל ישראל, מדינת הקמת יום ,(14.5.1948) תש"ח באייר ד' עד .1

המנדט. ממשלת של בשלטונה
הנשק שביתת קוי ולפי מצרים עם הביןמדיני הגבול לפי ישראל שבידי השטח הנ"ל, התאריך לאחר .2
נפת כולל  14.12.1981 ומאז ירושלים מזרח כולל  1967 יולי מאז המדינות; יתר עם האש והפסקת

גולן.
שהנתונים במועד צה"ל בידי שהיו לשטחים מתייחסים וסיני עזה חבל שומרון, יהודה על הנתונים

אליו. מתייחסים
הכלכלה: ענפי סיווג ב.

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

היד: משלחי סיווג ג.
הלשכה ,38 מס' טכניים פרסומים (סדרת "1972 היד משלחי של האחיד "הסיווג לפי מסווגים היד משלחי

אחרת. צוין כן אם אלא לסטטיסטיקה), המרכזית
המטבע: ד.

חדשות. אגורות ל100 המחולק (ש'), השקל הוא הישראלי המטבע .1

אמריקה. של הברית ארצות של הדולר: .2
מידות: ה.

אחרת. צוין כן אם אלא המטרית, השיטה לפי  משקל
מרובעים. מטרים ל1,000 שוה מטרי "דונם"  שטח

המיוחדים: הסימנים ו.
הלוח מבנה בגלל משמעות להם שאין נתונים = ריק

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

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

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

קיעורים: 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
באוגוסט 31 עד בספטמבר 1  גשם שנת
בספטמבר 30 עד באוקטובר 1  חקלאית שנה

אוקטוברספטמבר  אקדמית 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. ע'גול 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

(שנה כ1950 זה בלוח מופיעות ,1949/50 כגון: תקציב, ושנות לימודים שנות חקלאיות, שנים
תקציב). (שנת וכ1949 לימודים) ושנת חקלאית

Definitions of the series appeairng in the table and additional explanations (about method of
compiling the data, changes in classification by economic branch, etc.) are given in the introductions
to the respective chapters of the Abstract.
Agricultural, school and budget years, e.g. 1949/50, are printed in this table as 1950 (agricultural

and school year) and as 1949 (budget year).

עיקריות סדרות .k
A. MAIN SERIES

יחידה
Unit19501960197019801982

POPULATIONאוכלוסייה

הכל סך 1,370.12,150.43,022.13,921.74,063.6Populationנ10אוכלוסייה  total
9087.888.985.483.783.0Jewsיהודים

12.211.114.616.317.0NonJews"לאיהודים

כאחוז בישראל 5.026.0Jewsי20.0היהודים in Israel as 93> of
בעולם worldמהיהודים Jewry

הכל סך 1,203.01,911.22,582.03,282.73,373.2Jews!10יהודים total
ישראל 9026.337.445.855.958.1Israelילידי born

אסיהאפריקה ילידי 22.227.626.319.518.6Born in AsiaAfrica
אירופהאמריקה 51.535.027.924.623.3Bornילידי inEuropeAmeirca

הכל יהודיםסך 167.1239.1440.1639.0690.4NonJewsנ10לא total
9069.569.674.778.076.9Moslems.מוסלמים
21.520.717.114.113.6Christians"נוצרים

ואחרים 9.09.78.27.99.5Druze"דרוזים and other
האוכלוסייה 67.7106.2147.7191.8188.0Populationלקמ"רצפיפות density

per km2
מחוזות לפי 100.0Population'100.0'100.0'90100.0אוכלוסייה by distirct

הכל totalסך
ירושלים 8.710.811.411.5Jerusalemמחה District
הצפון 15.715.315.6216.3Northernמחוז District
חיפה 17.115.414.414.2Haifaמחוז District
המרכז 18.917.920.120.4Centralמחוז Distirct

אביב תל 31.829.425.624.8Telמחוז Aviv District
הדרום 7.811.112.112.2Southern"מחוז District

ביישובים 1031,649.12,477.03,401.53,525.7Populationאוכלוסייה in urban
הכל סך localitiesעירוניים total

9096.392.487.286.3Jewsיהודים
3.77.612.813.7NonJews"לאיהודים

121.0164.0291.7407.1424.4Jerusalem'10ירושלים
9098.873.971.871.7Jewsיהודים

1.226.128.228.3NonJews"לאיהודים
אביב חל ערים 1,280.41,305.3Telנ10אגד Aviv conurbation

אביביפו תל :335.0390.0384.0334.9325.7Thereof"מזה; Tel AvivYafo
חיפה ערים 379.1381.7Haifa"אגד conurbation
חיפה מזה:

"
140.0179.5217.1230.0226.1Thereof: Haifa

1 Including Israeli residents living in Judea and Samaira, Gaza
Area and the Golan. 2 Incl. Golan subdistrict.

בחבל ושומרק, ביהודה הגרים ישראלים תושבים כולל 1

הגולן. נפת כולל 2 ובגולן. עזה



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

nvrv
Unit19501960197019801982

(המשך< POPULATIONאוכלוסייה (cont.)

ביישובים 10501.3523.5520.2537.9Populationאוכלוסייה in rural
הכל סך localitiesכפריים  total

7c64.351.960.561.3Jews<יהודים
35.748.139.538.7NonJewsלאיהודים

ומושבים 10J71.5118.7127.8151.8153.8Moshavimמושבים and collective
moshavimשיתופיים

66.778.084.0111.2116.0Qibbuzimקיבוצים

גיל קבוצות לפי Populationאוכלוסייה by selected
הכלנבחרות מסך 90age groups

140 בגיל 9oofיהודים; total30.035.130.130.430.7Jews aged 014
65+3.75.27.29.79.565+

140 בגיל 45.649.747.446.5NonJews"לאיהודים: aged 014
65+4.53.93.12.865+

טבעית VITALתנועה STATISTICS

Jewsיהודים
חי .noלידות 36,35944,98161,20971,37272,992Liveמס' births

ל000.ו Rateלידות 33.023.924.222.021.8Birthsשיעור per 1,000
populationתושבים

.noפטירות 'DO7,14810,40418,42523,47224,925Deaths
ל1.000 Rateפטירות 6.55.57.37.27.5Mortalityשיעור per 1 ,000

populationתושבים
תינוקות 46.227.218.912.111.6Infant"פטירות mortality

חי לידות perל000,ו 1,000 live births  לאישה כולל לידותפריון 3.93.53.42.72.8Totalממוצע fertility per woman
הכל Averageסך

births
ילידת: Womanהאישה born in:

3.92.83.12.82.8Israel"ישראל
5.75.14.13.03.1AsiaAfricaייאסיהאפריקה

3.32.42.82.82.8EuropeAmericaאירופהאמריקה

בלידה חיים Lifeתוחלת expectation at birth
Yearsזכרים 73.1Males'66.370.769.972.5שנים
נקבות

"

69.573.573.376.2'76.3Females

NonJewsלאיהודים
חי .noלידות 7,07211,02116,39222,94923,703Liveמסי births

ל1,000 Rateלידות 50.345.736.534.9Birthsשיעור per 1,000 population
תושבים

.0וזפטירות 1,5521,6491,9592,8062,771Deathsמס'
ל000,ו Rateפטירות 7.55.54.54.1Mortalityשיעור per 1,000

populationתושבים
תינוקות 56.048.037.224.421.0Infantפטירות mortality per

חי לידות 1,000ל1.000 live bitrhs
 לאשה כולל לידותפריון 8.07.75.45.0Totalממוצע fertility per woman

הכל Averageסך
births

9.39.06.05.6Moslem"מוסלמיות
4.63.62.72.3Christian"נוצריות
דרוזיות

"
7.97.56.15.5Druze

'1981



(המשף עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (com.)

יחידה
Unit19501960197019801982

הגירה MIGRATIONתנועות
בכוח ועולים .noעולים 170,21524,51036,75020,42813,723Immigrantsמס' and potential

immigrants
לחו"ל שיצאו 30,01863,30553,698513,459650,325Residents"תושבים going abroad
מחו"ל שחזרו 20,03151,256146,495481,603641,678Residentsתושבים returning

נכנסים 33.1117.7441.31,175.8997.5Tourists>10תיירים arirving

19551960197019801982

תעסוקה אדם, ,MANPOWERכוח EMPlOY
MENTושכר AND WAGES

האזרחי העבודה w631.2735.81,001.41,318.11,366.7Civilianנוח labour force
האזרחי העבודה כוח 9053.652.949.349.549.6Percentאחוז civilian labour force
14 בגיל מהאוכלוסייה

ומעלה
of population aged 14+

מכוח מועסקים הבלתי 7.24.63.84.85.0Percentאחוז unemployed of
האזרחי civilianהעבודה labour force

הכל סך 10J585.7701.8963.21,254.51,2983Employedמועסקים persons total
9017.617.38.86.45.7Agricultureחקלאות
3.224.323.722.9Industry'.21.5תעשייה

ומים 21.21.01.1Electricity.:'2.0"חשמל and water
9.3iJ8.36.46.2Construction"בינוי
13.5P..313.011.712.1Commerceמסחר

6.66.27.56.96.8Transportתחבורה
5.28.29.0Finance"פיננסים

ציבוריים 21.222.024.029.630.1Publicשירותים services
אישיים 8.37.57.76.26.1Privateשירותים services
מסך היהודים 92.693.190.889.989.4Percent"אחוז Jews of total

employedהמועסקים persons
מסך השכירים 63.267.473.677.578.6Percent"אחוז employees of total

employedהמועסקים persons
מסך הנשים 24.425.629.436.036.5Percentאחוז women of total

employedהמעוסקים persons
ממוצע חודשי isשכר 28682,81014,720Average'ש' monthly wage per

שכיר employee'sלמשרת post

חיים LIVINGרמת
CONDITIONS

כוללת שנתית כספית isהכנסה נ10 V91.237.6203.8Total.ש' annual money income
שכירים של בית perלמשק urban employee's house
שנה; (בתחילת holdעירוניים (beginning of year;

שוטפים) atבמחירים current prices)

19501960197019801982

פרטית לצריכה isהוצאה 2714638116,31488,520Pirvateש' consumption expendi
שוטפים) (במחירים lureלנפש per capita (at current

prices)
:Thereofמזה:

וטבק משקאות הכלמזון, מסך 9
GZ* /*ft/ita j

37.836.429.127.324.2Food, beverages and tobacco

וחפצים הלבשה הנעלה,
/0 Ul LUtal

11.510.28.66.07.1Clothing, footwear and
personalאישיים effects

בניקיימא 7.87.89.69.511.3Durableמוצרים goods
דלק אחרים, 6.37.57.58.78.7Otherמוצרים products, fuel and

lightומאור
דיור (כולל 36.638.145.248.548.7Servicesשירותים (incl. housing and

nonproiftומלכ"ר) institutions)

'1961 967



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

יחידה
Unit19501960197019801982

(המשך< חיים LIVINGרמת COND. (cont.)

מזון Dailyצריכת food consumption
ליוסי perלנפש capita1

.Unקלוריות 2,6102,7722,9882,9793,032Caloriesידו'
.grחלבון 83.985.191.592.294.5Proteinsגר'
73.986.7104.3111.5117.0Fat"שומן
:Productsמוצרים:

חיטה ומוצרי 322.5313.7285.5282.2274.0Wheatייחיטה and its products
נקי 12.115.618.115.917.0Rice"אורז

ומוצריו 47.179.795.982.784.9Sugar"סוכר and its products
295.9314.0331.2311.2323.0Vegetables"ירקות

הדר 134.2161.9116.295.682.2Citrus"פרי fruit
51.888.2154.3170.4181.0Meat"בשר

40.050.461.653.757.0Eggs"ביצים
ומוצריו חלב

"
264.0275.9267.7272.0295.0Milk and dairy products

19491960197019801982

EDUCATIONחינוך

(14+ (בני לימוד Yearsשנוח of schooling (aged 14+)

שנים 0 906.312.69.36.45.6Jewsיהודים 0 years
שנים +9.913.020.822.413'י+13 years

שנים 0 49.536.118.916.8NonJews"לאיהודיס 0 years
שנים 13+1.52.17.78.013+ years

הכל סך  140.7580.3824.51,203.81,270.4PUPILSנ10תלמידים  TOTAL
הכל סך  עברי 129.6534.0713.91,026.51,077.2Hebrew..חינוך education  total

ילדים 25.475.7107.7246.6255.0Kindergartens.■גני
יסודי 91.1375.1394.4436.4455.4Primary.יחינוך

הכל סך  יסודי 10.255.1137.3216.6235.6Postpirmary.יעל  total
ביניים 7.972.881.4Intermediate..חטיבות

הכל סך  10.255.1129.4143.8154.2Secondary"תיכון  total
(כולל 8.240.072.268.073.0General"עיוני (ind.

המשך) continuationכיתות classes)
וחקלאי 2.015.257.275.881.2Vocational"מקצועי andagricultural

ולגננות למורים מדרש 0.73.15.111.311.8Teacher"בתי training colleges
עלתיכונים 0.62.76.914.115.9Post"מוסדות secondary and
אחרים otherוגבוהים higher institutions

הכל סך  1.611.336.257.560.7Universities*'אוניברסיטאות  total

לימוד 90100.0100.0100.0100.0100.0Fieldתחום of study
הרוח {'ך"מרעי c32.3 I

25.8/
30.130.9Humanities

החברה "מדעי
44.029.026.9Social sciences

6.65.33.84.2Law"משפטים
3.26.93.95.76.0Medicine"רפואה

ומתמטיקה הטבע 16.018.414.713.714.1Sciences"מדעי and mathematics
4.63.61.52.73.2Agirculture"חקלאות
43.719.916.515.014.7Engineeirng"הנדסה

אחרים 103מוסדות


11.026.344.042.8Other institutions
I Agircultural years. חקלאיות. שנים



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

יחידה
Unit19491960197019801982

(המשך) EDUCATIONחינוך (com.)

הכל סך  ערבי 11.146.3110.6177.4193.2Arab"10חינוך education  total
ילדים 1.17.314.217.318.4Kindergatrensגני

יסודי 10.036.985.4122.0131.4Primaryחינוך
הכל עליסודיסך 2.010.637.342.8Postpirmaryחייוך  total

ביניים 2.514.816.0Intermediateחטיבות
הכל סך  2.08.122.526.8Secondaryתיכון  total

1.96.219.022.5Generalעיוני
וחקלאי 0.11.93.54.3Vocationalמקצועי and agricultural

ולגננות למורים מדרש 0.10.40.50.4Teacherבתי training colleges
עלתיכוניים 0.10.1Otherמוסדות postsecondary and

אחרים higherוגבוהים institutions
אחרים מוסדות


0.20.1Other institutions

GRADUATESמסיימים
בגרות 0.83.611.014.017.7Matriculationנ10בבחינות

הכל .noבאתיברסיטאותסך 1931,2375,5669,37110,245Universitiesמס.  total
ראשח 1357794,0646,7407,396First"תואר degree
שני 483778071,6521,754Second"תואר degree

שלישי 1081238378353Third"תואר degree
457601735Diplomaתעודה

1950I960197019801982בריאות
HEALTH

חולים כבתי 8.415.623.726.427.1Beds'10מיטות in hospitals
חושבים ל000,ו Rateמיטות 6.67.37.96.86.7Bedsשיעור per 1,000 population

אישפוז 2,2715,4708,3068,9269,214Hospitalization'10ימי days
ל000,! Rateימיאישפוז 1,792.72,583.82,878.22,301.92,333.8Hospitalizationשיעור days per

1,000תושבים population
חולים בבתי חי מהלידותלידות 90Live bitrhs in hospitals

יהודיות
/0 ut Dirins

94.899.4100.0100.0100.0Jews
54.591.298.899.4NonJewsלאיהודיות

באם לטיפול Motherתהנות and child
healthובילד centres

הרות נשים :10316.542.656.774.0Receptionsנתקבלו: Pregnant women
28.548.772.489.9Infantsתינוקות

19551960197019801982 NATIONALביטוח
INSURANCE1לאומי1

5356601,0601,6361,719Insuredמבוטחים persons
וגמלאות קצבאות Recipients"מקבלי of benefits and

pensions
ושאירים 62.2176.7343.5362.6Old"זקנה and survivors
לידה 43.349.978.097.399.1Maternityיימענקי grant
לידה 8.713.124.839.836.4Maternityדמי allowance

שבגינס הילדים 83.1862.31,512.91,556.9Childrenיימספר for whom allo
ילדים קצבת wancesמשלמים were paid

I Budget years.
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(המשך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

יחידה
Unit19501960197019801982

NATIONALהמשק
ECONOMYהלאומי

1980 Atבמחירי 1980 prices
הכל גולמיסך לאומי isתוצר 10s 9,872.327,405.762,863.9102,198.0106,757.0Grossש' national product total
isלנפש 7,82012,97721,14526,35526,536ש' per capita

פרטית לצריכה isהוצאה 10* 6,922.817,726.237,757.863,260.075,480.0Privateשי consumption expendi
הכל סך ture  total
לנפש is 5,4648,39312,71916,31418,762perש' capita

ציבורית לצריכה isהוצאה י10 2.968.56,764.726,647.237,098.036,852.0Generalשי government consum
ption expenditure

Gross domestic capital formation מקומית גולמית 5,865.99,342.321,377.623,711.025,495.0השקעה

שוטפים Atבמחירים current prices
הכל סך נקי מקומי 100.0100.0100.0100.0100.0Net'90תוצר domestic product total

ודיג ייעור ,11.411.66.46.46.1Agricultureחקלאות, forestry £ fishing
21.723.924.020.319.7Industry"תעשייה

ומיס חשמל ,10.99.412.712.010.5Constructionבינוי. electricity
and water

אוכל שירותי ,12.510.611.812.713.5Commerceמסחר. restaurants and
hotelsוהארחה

ותקשורת אחסנה ,7.48.09.16.86.8Transportתחבורה, storage and
communication

ושירותים 2.53.87.07.98.5Finance"פיננסים and business
servicesעסקיים

מגורים בתי על 5.25.96.17.28.2Ownership..בעלות of dwellings

ציבוריים 18.218.819.123.923.6Publicשירותים and community
servicesוקהילתיים

ואחרים אישיים 10.28.03.82.83.1Personalשירותים and other services

חוץ FOREIGNסחר TRADE

נטו סחורות 300.3495.71,433.57,878.37,960.4Net"10$יבוא imports of goods
נטו סחורות 35.1211.3733.65,291.95,016.8Net"יצוא exports of goods

היצוא על היבוא 943.6Excess,י265.5284.4699.92,586.4"עודף of imports over exports
מהיבוא כאחוז 11.742.651.267.263.0Exportsהיצוא as percent of imports

היבוא נפח 81121138Index§0נ§100=1972מדד of import volume
היצוא נפח §מדד 25§ 76167176Index of export volume

חקלאי 106$17.063.1129.6555.7553.0Agriculturalיצוא exports
ליהלו (פרט תעשייתי 9.492.6393.13,265.33,448.5Industrial.■יצוא exports (excl.

(diamondsמים)
יהלומים 8.860.9244.61,615.11,157.7Diamonds"יצוא

תצרוכת נכסי mports]76.744.1142.6544.3832.0יבוא of consumer goods
לייצור 169.1353.5972.46,503.75,975.1production"תשומות inputs
השקעה 56.2105.0347.0969.41,295.1investmentנכסי goods

'1952



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

יחידה
Unit19501960197019801982

BALANCEמאזן
OFהתשלומים PAYMENTS

סחורות בחשבון 2853461,2623,7764,720Deifcit'10$הגירעון in goods and services
הכל סך accountושירותים total

ישי ביטחוני יבוא 2986382,1213,208ללא excl. direct defence imports
לארץ לחוץ ישראל 9463,58322,09027,959Obligationsחובות of Israel to abroad

חוץ במטבע 27096210,14312,453Israel'sנכסים foreign assets

FINANCEכספים

(סוף התשלום אמצעי isסך י10 883387,00625,539Totalש' money supply (end
ofשנה) year)

של עו"ש פיקדונות :582104,87817,209Thereof"מזה: current deposits of
בבנקים theהציבור public in banks

PRICESמחירים

לצרכן המחירים 100.061.7106.13,433.06,401.7Consumer=1969מדד price index
תשומה מחירי מדד
למגורים בבנייה

של סיטוניים מחירים מדד

1968=100.0113.4

109.3

3,992.7

3,946.9

20,073.8

19,681.3

Price indexof inputs in residential
building

Wholesale price index of
התעשייה industrialתפוקת output

AGRICULTURE1חקלאות1

מעובד דונםשטח 2,4804,0754,1054,270Cultivatedי10 area
נ10 dunam

בהשקייה :3751,3051,7202,030Thereofמזה: irrigated
נקי מקומי isתוצר 106 74.893.64,100.721,822.6Netש' domestic product שוטפים) at)(במחירים current prices) 121.189.887.782.5Employedנ10מועסקים persons נטו ההון isמלאי 106 139.7180.6209.9205.1Net§44.1שי capital stock (at 1967/68

(1967/68 (prices(במחירי
חיטה 10Jייצור: tons :27.041.3125.0253.2147.0Productionטי Wheat סוכר 244.9237.0סלק

1 Sugar beet
125.5296.2472.3607.0770.5Vegetablesירקות

אדמה 35.381.8137.1171.7206.7Potatoesתפוחי
270.0609.61,261.91,542.81,803.9Citrusהדרים
0.24.132.040.1Avocadoesאבוקדו
עוף 7.445.7101.7200.0228.8Poultryכשר meat בקר 1.925.135.640.237.7Beefי*כשר
בקר .1חלב 10' '92.2277.3440.5670.3726.4Cowsלי milk

330.01,114.01,320.01,614.91,740.0Eggs'10ביצים
tonsדגים 10' 6.613.921.824.724.3Fishטי מימ2 <mצריכת י10 1,235Water§1,319§1,087§מ"ק consumption2
2.67.416.326.826.8Tractors'10טרקטורים

I Agricultural years.
2 Budget years.

חקלאיות. שנים
תקציב. שנות 2



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

19501960197019801982יחידה

INDUSTRYתעשייה
100 המעסיקים .10זמפעלינו 198375427430Establishmentsמסי engaging 100

ויותר employeesשכירים and over
הייצור 100.0128377647729Industrial=1958מדד production

indexהתעשייתיס"ה' total1
וחציבה 156464594638Mining"כרייה and quarrying

וטבק משקאות ,112251457520Food"מזק, beverages and tobacco
ועור הלבשה ,127391621682Textiles"טקסטיל, clothing and leather

ומוצריו 121459520611Wood.יעץ and its products
דפוס ומוצריו. 132382613706Paper"נייר and its products,
לאור printingוהוצאה and publishing

מוצרים פלסטיק, ,1325409511,052Rubber"גומי. plastic, chemical
נפט ומוצרי andכימיים oil products
אל מינרלים 123229289284Nonmetallic"מוצרים mineral

productsמתכתיים
ומוצרי בסיסית 29346529577Basic!מתכת metal and metal

productsמתכת
חשמלי ציוד ,1355029931,160Machinery"מכונות. electrical Si. elec
וכלי tronicואלקטרוני equipment and

vehiclesהובלה
176443660663Miscellaneous"שונות

ELECTRICITYחשמל
מותקן ייצור mwtכושר 1004101,2262,7373,402Installedמגו"ט generating capacity

לוט"שייצור 1065432,2056,61012,08913,363Production
106KWHConsumption,צריכה

]ביתית "4461,4482,9003,099Household
)מסחר 2067821,9922,359Commerce

..חקלאות
196

195453511Agricultural
'"תעשייה 1416691,8783,7733,866Industrial

מים 1175461,3941,6781,955Waterשאיבת pumping

WATERמים
ביתי mJשימוש 10s 19722542367Householdמי consumption

54286MOOIndustiral..תעשייתי
M212Agricultural.21,319§1,087"חקלאי

CONSTRUCTIONבינוי
הכל בנייהסך m2גמר 10' 1a3,4854,4785,1404,720Building completed total

הכל סך בנייה 3,4335,9104,9304,610Buildingהתחלת begun total
בנייה .noדירותגמר נ0ו 31.031.430.832.9Dwellingsמס building completed

בנייה התחלת 26.946.732.728.5 building begun
חדשים כבישים Roadסלילת construction and

.ת1)1והרחבותגמר 405.0348.4390.8153.9wideningקי'מ completed
501.4413.2236.2186.4התחלה begun

COMMERCEמסחר
במסחר הפדיון 100.056.3100.0121.8Index=980מדד of sales value in large
המאורגן. scaleהקמעוני retail trade, at
קבועים fixedמחירים prices

I Exl. diamonds
2 Budget year.

יהלומים. כולל לא
תקציב. שנת
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(המשף עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

יחידה
Unit1950196019701980I9S2

תיירות TOURISTמלונות HOTELS
מלון .noבתי M90291*3O2308Hotelsמסי

50115,00025,01427,065Rooms,^"חווים
10622.05.19.68.4Personnightsלינות

TRANSPORTתחבורה
פרטיות M024148405513Private'10מכתיות cars

מסחרי ורכב 1.4226688104Trucks'משאיות and other
commercial vehicles

2.44.65.77.7Busesאוטובוסים
האוטובוסים של .kmקילומטת' 10' 169672442501Busק"מ kilometrage

נוסעים :1,5574,3864,1173,3002,911Railways>10רכנת: passengers
שהובל 7791,9493,4195,3265,338tonnage"טונז' transported
הסוחר צי .noאוניות 2050110100102Shipsמסי of the merchant lfeet
כוללת טונותתפוסה 101752881,4382,4632,119Gross tonnage

tonsנ10
שנחתו .סחמטוסים 2,2722,9269,07910,9339,806Aircraftמסי landing

נוסעים אוירית: 1172231,0502,8472,748Air'10הובלה transport: passengers
tonsמטענים 2,1874,03832,473108,674freightטונות

נפגעים עם דרכים .סחתאונות 3,1328,35613,35512,71612,727Roadמסי accidents with
casualties

3,87510,54219,52617,88118,489Injuredיינפגעים
הרוגים :228176529433385Thereof"מזה: killed

POSTSדואר AND
COMMUNICATION1ותקשורתי
שנשלחו דואר דברי

ונתקבלו
ונתקבלו שנשלחו חבילות

10'165360Mail dispatched and

10'7301,4612,4452,1602,377
received

Parcels dispatched and

ונתקבלו שנשלחו 1,4241,5522,1721,154938"מברקים
received

Telegrams dispatched and

טלפון 311235261,1901,380'10מכשירי
received

Telephones
להתקנת ממתינות בקשות

"טלפון
122070184192Applications outstanding

ציבוריים .noטלפונים 5403,7407,395Publicמסי telephones

BANKSבנקים
הבנקאים המוסדות Balanceמאזני sheets of banking

שנה) institutions(סוף (end of year)
isנכסים י10 204.1,704298,9071,686,687Assetsשי

12889,304533,319Income**הכנסות
12086,091523,706Expenditureהוצאות

תפעולי 83,2139,613Operational"רווח proift

INSURANCEחברות
COMPANIESביטוח

בישראל שנתקבלו Premiumsפרמיות received in Israel
חיים isביטוח נ10 1.811.2124.39,591.562,099.0Lifeשי insurance
כללי 5.457.0390.327,314.4148320.6General**ביטוח insurance

בישראל ששולמו Claimsתביעות paid in Israel
חיים 0.44.040.73,180.419,899.6Lifeביטוח insurance
כללי 2.023.9184.91435.181,736.1Generalביטוח insurance

I Budget years.
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הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. AVERAGE ANNUAL PERCENTAGE OF CHANGE

גיאומטרי Geometricממוצע average

1960197019771982

T950196019701977

הכל סך אוכלוסייה
יהודים

4.6
4.7

3.5
3.1

2.7
2.5

2.2
1.9

Population total
Jews

3.66.33.93.7NonJewsלאיהודים

טבען ריבוי שיעור 2.90.40.42.6Natural increase rate
האוכלוסייה כל total population

3.60.80.42.7Jewsיהודים

M40.91.13.2NonJews.לאיהודים

תינוקות פטירת 2.93.23.44.8Infantשיעור mortality rates
האוכללסייה כל total population

5.23.64.43.4Jewsיהודים
20.22.52.57.6NonJewsלאיהודים

בכוח ועולים עוליס 17.64.17.48.5Immigrants and potential immigrants

13.514.112.00.4Touristsתיירים 

האזרחי העבודה 3.13.12.72.5Civilian'כודו labour force
3.73.22.72.3Employed'מועסקים persons

מועסקים 5.71.23.17.6Unemployed'בלתי

 לנפש פרטית לצריכה 4.44.12.84.0Privateהוצאה consumption expenditure per
קבועים) (במחירים הכל capitaסך total (at fixed prices)

Thereof: מזה:
וטבק משקאות מזון,

וחפצים הלבשה הנעלה.
אישיים

בניקיימא מוצרים

4.4
3.7

5.8

3.1
5.3

9.3

1.8
3.5

3.0

0.6
4.1

18.7

Food, beverages and tobacco
Clothing, footwear and personal
effects

Durable goods
אחרים 6.16.43.91.5Otherמוצרים commodities

4.63.44.11.9Servicesשירותים

ליום' לנפש 0.60.70.30.1Caloriesקלוריות per capita per day1

ליום' לנפש 0.10.70.90.6Proteinחלבק per capita per day1

ליום' לנפש 1.61.91.10.8Fatשומן per capita per day1

הכל סך 413.73.33.63.7Pupilsתלמידים  total
עברי חינוך
ערבי חינוך

4 13.62.63.33.7Hebrew education
413.99.15.34.0Arabic education

באוניברסיטאות 4סטודנטים 19.412.35.52.8Students in universities

ל1.000 חולים בבתי 0.6Beds^2.70.81.9מיטות in hospitals per 1,000 population
תושבים

לנפש גולמי לאומי תוצר
קבועים) (במחירים

לנפש ציבורית לצריכה הוצאה

5.2

3.1

4.9

111

2.7

0.9

0.8

0.7

Gross national product per capita
)at fixed prices)

General government consumption per

קבועים) capita(במחיריס (at fixed prices)

לנפש מקומית גולמית השקעה
קבועים) (במחיריס

0.55.00.8 1.4Gross capital formation per capita
)at ifxed prices)

I Agricultural year. 2I960
1951

'I960
1955

4I960
1949

חקלאית. שנה 1
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(המשך) הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. AVERAGE ANNUAL PERCENTAGE OF CHANGE (cont.)

גיאומטרי Geometricממוצע avearge

1960197019771982
1950196019701977

סחורות של בחשבון 2.013.49.514.7Deficitהגירעון in goods and services account
התשלומים במאזן inושירותים balance of payments

לחו"ל ישראל 212.114.221.015.5Israel'sחובות obligations to foreign countries
חוץ במטבע 33.325.721.1Israel'sנכסים foreign assets

סחורות 19.713.222.111.1Exportsיצוא ofgoods
סחורות 5.111.218.611.0Importsיבוא of goods

של היצוא על היבוא 0.79.414.110.8Excessעודף of imports over exports of goods
סתורות

לצרכן המחירים 12.85.626.696.9Consumerמדד price index

קבועים) (במחירים החקלאי' 6.37.56.8Agriculturalהתוצר product' (at fixed prices)
בחקלאות 2.91.20Employmentהתעסוקה in agriculture

בחקלאות' ההון 12.22.62.81.3Capitalמלאי stock in agriculture1
קבועים) at)(במחירים fixed prices)
חיטה (כמות): '4.311.78.47.7Productionייצור' (quantity): Wheat
13.09.05.6Cottonכותנה
23.66.58.01.9Meatבשר

בקר 11.74.46.21.6Cow'sחלב milk
12.90.73.80.1Eggsביצים

הרר 8.57.52.83.8Citrusפרי fruit
אחרים 17.59.88.011.3Otherפירות fruit

הכל סך התעשייתי הייצור 11.46.33.1Industrialמדד production index total
pro :8.46.85.4Thereofמזה: Food

ועור הלבשה ,11.95.72.8Textilesטקסטיל, clothing and footwear
כימיקלים פלסטיק, ,15.17.72.2Rubberגומי, plastics, chemicals

andונפט oil
מתכת ומוצרי 10.44.72.6Metalמתכת and metal products

וכלי חשמלי ציוד ,14.09.13.7Machineryמכונות, electrical equip
mentהובלה and transport vehicles

חשמל 15.011.67.14.6Electricityייצור generation

הכל (שטח)סך כנייה t3Building^.10.22.53.9גמר completed (area) total
(יחידות) דירות 0.94.55.2 dwellings(units)

הקמעוני במסחר המכירות 311.68.04.8Indexמדד of sales in large scale retail
קבועים) (במחירים tradeהמאורגן (at fixed prices)

תיירותחדרים 9.86.53.1Tourist'מלונות hotels rooms
.4IIלינות 17.80.5 personnights

מחשבים 35.8Number'46.820.9'מספר of computers

מנועיים רכב 8.314.37.88.0Motor'כלי vehicles
קילומטרד  8.22.72.3Busesאוטובוסים kilometrage

10.90.60.3Railwaysרכבתנוסעים passengers
בנמלים שנטענו 18.711.04.95.8Freightמטענים loaded at ports
בנמלים שנפרקו 3.57.72.34.8Freightמטענים unloaded at ports

בינלאומית אוירית 6.716.811.73.9Internationalהובלד, air passengers
נוסעים

דרכים בתאונות 10.56.42.24.0Injuredנפגעים in road accidents
הרוגים :2.611.62.79.6Thereofמהם: killed

I Agricultural year. 2I960 M970 M970 '1970 'I960 71980
1955 1964 1961 1963 1951 1977

חקלאית. שנה
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ואקלים שטח א'. פרק

 ספטמבר דהיינו. הגשם, שנת לפי הגשם
בשנים כמו הקלנדרית השנה לפי ולא אוגוסט,
הייחסית והלחות הטמפרטורה נתוני הקודמות.

קלנדרית. שנה לפי קודם, כמו מובאים,
ונתוני הגשם נתוני בין לקשור אפשר שיהיה כדי
ונתוני גשם נתוני א/2 ללוח הוספו הטמפרטורה,

גשם. שנת לפי ממוצעים טמפרטורה
לתקופה היחסית והלחות הטמפרטורה ממוצעי
ניתנו לא ,1958 עד 1949 או 1949 עד 1940 כגון:
לא וכן התקופה, שנות ברוב מדדו שלא בתחנות
שבתנאי בתחנות 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
החודשית הגשם כמות בלבד. המדידות לתקופת

שלם. למספר מעוגלת
המטאורולוגי. מהשירות נתקבלו הנתונים

שטח
לקוי מתייחסים והנפות המחוזות שטח נתוני
מצרים, עם ביןמדיני ולגבול ,1949 הנשק שביתת
גם מוצגים זה כפרק והגולן. ירושלים מזרח כולל
הטבעיים האזורים של היבשתי השטח על נתונים
הימות. שטח על נתונים מובאים כן נפה. כל בתוך

המדידות. מאגף נתקבלו הנתונים
נתקבלו ירושלים מזרח שטח על הנתונים

הפנים. ממשרד

אקלים
אקלים הוא חלקיה, ברוב ישראל, ארץ אקלים
הסובטרופי. האקלים מן חלק שהוא יםתיכוני,
חלוקתו הוא יםתיכוני אקלים של העיקרית תכונתו
קריר וחורף ושחון חם קיץ ברורות: עונות לשתי

וגשום.
כלל בדרך מתחילה בישראל הגשמים עונת
נתוני מובאים לכן, במאי. ומסתיימת באוקטובר

המטאורולוגיות התחנות של גיאוגרפיים ציונים
מי 80 ;35O26'E;32O31'N גלבוע; חפציבה

מי 755 :35O13'E;31O52'N תעופה: נמל ירושלים,

מי 360 ;34O59'E;31C43'N גימל: בית

מי 280 ;34o48'E;3r15'N שבע: באר

והערבה הירדן שקע

מי 75 ;35o36'E;33ol0'N בלום: כפר

מי 200 ;35O34'E;32O43'N :■* דגניה

מי 220 אי32025£'35032; צבי; טירת

מ' 12 ;34O57'E;29O33'N אילת:

החוף אזור

מ' 10 ;35o06'E ;33o0rN מטיאורולוגית: תחי נהויה.

מ' 50 ; 35o00'E;32C27'N : pWOT p

מ' 4 ;34O47'E :32o06'N דב: שדה אביב, תל

מי 50 ;34o54'E;32o00'N גוריון: בן תעופה נמל

מ' '30 :34o49'E;32o00'N מטאורולוגית: תחי דגן. בית

הפנימיים והעמקים ההרים אזור

מ' 934 ;35c30'e;32o58'n כנען: הר

מי 50 ;35o11'E;32o40'N תעופה: שדה דוד. רמת

נבחרים פרסומים

1972 :1961 ;1948 היישובים רשימת 5
למטרות טבעיים לאזורים ישראל מדינת חלוקת 8

סטטיסטיות

טכניים פרסומים

ליום נתונים  וסמליהם אוכלוסייתם היישובים. רשימת 52
31 XII 1982

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

1972 והדיור האוכלוסין מפקד
העירוניים היישובים של הגיאוגרפיתסטטיסטית החלוקה 3

בישראל
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AREA

הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, שטח1 א/ו. לוח
TABLE I/I. AREA1 OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS

סמל
האוור
הטבעי

טבעי ואזור נפה מחוז,
(קמ"ר) שטח

Area
)sq. km.)

District, subdistrict
and natural region

Natural
region
code

הכל סך  היבשתי 21,501LANDהשטח AREA  TOTAL

ירושלים 627JERUSALEMמחוז DISTRICT

ירושלים 627Jerusalemנפת SubDistirct

יהודה01 300Judeanהרי Mountains01

יהודה02 327Judeanשפלת Foothills02

הצפון 4,501NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 671Zefalנפת SubDistirct
חולה03 240Hulaעמק Basin03

מזרחי04 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04

תצור05 106Hazorאזור Region05

כנרת 521Kinnerelנפת SubDistrict

163Kinerot06כנרות06

מזרחי07 תחתון 358Easternגליל Lower Galilee07

יזרעאל 1.197Yizreelנפת SubDistirct

שאן08 בית 219Betעמק Shean Basin08

חרוד09 116Harodעמק Valley09

כוכב10 142Kokhavרמת Plateau10

יזרעאל11 367Yizreelעמק Basin11

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרחתירען13 246Nהרי azarethTir'an Mountains13

עכו 936Akkoנפת SubDistrict
מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14

יחיעם15 246Yehiamאזור Region15

אילון16 128Elonאוור Region16

נהריה17 92Nahariyyaאזור Region17

עכו18 106Akkoאוור Region18

גולן 1.176Golanנפת SubDistrict

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 283Haifaנפת SubDistrict

חיפה19 283Haifaאזור Region19

AREAAND CLIMATE 16



(המשך) הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, שטח1  א/1. לוח
TABLEI/I.AREA1 OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS (cont).

(קמ"רןסמל שטח
District, subdistrict

Natural

טבעיהאזור ואזור נפה Areaמחת.
and natural region

region

הטבעי
(sq. km.)code

חדרה 571Haderaנפת SubDisirict
הכרמל20 76Karmelחוף Coast20

יעקב21 זכרון 139Zikhronאזור Yaaqov Region21

אלכסנדר22 126Alexanderהר Mountain22

חדרה23 230Haderaאזור Region23

המרכז 1,242CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 348Sharonנפת SubDistrict
348Sharon24שרון24

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

רמלה 312Ramlaנפת SubDistrict
לוד27 312Lodאזור Region27

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

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT

אניב תל noTelAvivנ0ת SubDistrict30
אביב30 תל 170Telאזור Aviv Region

הדרום 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 1,272AshqelonSubנפת District31

מלאכי31 321Malakhiאזור Region32
לכיש32 491Lakhishאזור Region33

אשדוד33 63Ashdodאזור Region34
אשקלון34 אזור 397Ashqelon Region

שבע באר 12,835Beerנפת Sheva SubDistrict35

גרר35 357Gerarאזור Region36
בשור36 1,066Besorאזור Region37

37 שבע באר 1,589Beerאזור Sheva Region38

צפונית38 1,650Northernערבה Arava39
דרומית39 284Southernערבה Arava40

הנגב40 7,889Negevהר Mountain

הימות 445AREAשטח OF LAKES
כינרת 165SeaofGallfeeים
המלח 280Deadיס Sea

I Area of Israel according to 1949 armistice lines and
international border with Egypt  including East Jerusalem.

17 ואקלים שטח
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אקלימיים יסודות א/2. לוח
*1982

אללים

לוח Calendarשנת year

פ מ הט ר ו ט OCurר eTempera tיחסית לחות
ממוצעת

nMeממוצקתחנה aקיצוניExtreme
עם ימים מסי

No.ofdays with
יומית
Mean
daily

מקסימום
וחטוח1\13\

מינימום
Minimum

יומי
Daily

מקסימום
Maximum

תאריך
Date

מינימום
Minimum

תאריך
Date

מקסימום:
max.
>30o

מינימום
min.
<5O

relative
humidity

)Vo)

החוף אזור

תחי 23.312.718.035.821/41.016/1532062.7נהריה

מטאורולוגית

שומרון 24.311.217.738.416/50.818/2844868.0גן

דב שדה אביב, 23.315.719.536.221/44.716/1111תל

גוריון בן תעופה 24.514.019.236.821/43.491נמל 11/121364.8

דגן, 24.412.418.438.816/51.018/2773767.3בית

מטאורולוגית תח'

והעמקים ההרים אזור
הפנימיים

כנען 19.511.015.234.912/81.24/2297559.8הר

תעופה שדה דוד, 25.112.818.938.416/50.616/11264365.0רמת

גלבוע 26.714.620.639.029/60.717/11541759.4חפציבה,

תעופה נמל lf710/2237964.0.20.610.415.533.529/6ירושלים,

גימל 23.213.518.336.14/103.5בית 116/15

שבע 25.112.418.737.429/61.017/11242259.0באר

והערבה הירדן שלע

בלום 25.811.618.737.416/51.47/11465560.0כפר

אי 27.114.420.739.512/80.96/11651459.4דגניה

צבי 25.614.119.841.712/80.97/11892654.5טירת

30.017.623.843.429/64.28/1195232.9אילת

AREA AND CLIMATE 18



CLIMATE

TABLE1/2. CLIMATIC ELEMENTS
K 1981  VDI 1982*

גשכ Rainשנת year

הכל סן
משקעים
(מ"מ)
Total
precipi
tation
)mm)

עם ימים Numberמספר of days withTemperature טמפרטורה

מ"מ 1

משקעים
ויותר
] .וחוח

precipi
tation

aird more

שלג
Snow

ברד
Hail

רעמים
Thunder

סערות
Gales

ערפל
Fog

סופות
חול
Sand
storms

Meanממוצע

מקסימום
Maximum

מינימום
Minimum

יומי
Daily

Station

COASTAL REGION

503.244011852024.413.719.0Nahariyya, Met. Station

313.737022919424.811.318.0Gan Shomron

446 .0__380311111 .23.516.119.8Tel Aviv, Sede Dov

585.446011302124.914.319.6Ben Gurion Airport

415.238142102024.712.818.7Bet Dagan, Met. Station

HILL REGION AND

INLAND VALLEYS

512.9434610I17120.111.615.8Har Kenaan

353.2■ 370112015325.713.519.6Ramat David, Aerodrome

258.83800000024.715.019.8HefziBah, Gil boa

462.548233312021.310.716.0Jerusalem, Airport

415.54101302223.713.918:8Bet Jimal

217.62421602025.612.619.1Beer Sheva

JORDAN RIFT

AND ARAVA

 375.14000915026.411.919.1Kefar Blum

248.333011701027.514.721.1Deganya Alef

208.42100806029.414.421.9Tirat Zevi

28.51000100030.317.924.1Elat
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היומית הטמפרטורה של חודשי ממוצע א/3. לוח
והמינימלית1 המקסימלית

(OC)

ס ק ומ מ uםי m1xi mM >

תקופהתחנה
111111IVVVIVIIVIIIIXXXIXII

החוף אזור
מטאורולוגית תח' 198217.2נהריה, 18.618.824.024.727.329.930.629.721.021.017.6

1962196818.2 17.419.722.624.527.829.530.429.527.224.619.9
שומרון 198216.6גן 18.319.025.626.228.630.130.830.228.920.917.1

1961  196717.9 17.320.623.626.328.230.331.130.128.825.819.7
דב שדה אביב, 198216.2תל 18.318.023.424.226.528.629.328.827.221.617.9

1949195818.6 18.120.322.725.128.330.531.530.328.024.120.0
גוריון בן תעופה 198217.3נמל 18.318.425.826.629.630.430.930.128.821.017.3

1951196019.1 18.521.024.228.030.131.632.431.029.224.620.4
תחי דגן, 198216.7בית 18.718.925.326.328.730.030.929.828.621.818.1

1964197319.2מטאורולוגית 18.321.524.226.829.430.531.130.127.924.219.7

ההרים אזור
הפנימיים והעמקים

כנען 19829.1הר 10.812.020.523.127.928.428.927.523.513.69.4
1964197311.4 9.814.319.024.828.729.729.928.023.617.111.3

תעופה שדה דוד, 198216.0רמת 18.219.126.227.331.031.732.331.729.721.416.7
1949195818.6 17.320.624.228.531.833.434.032.430.125.119.4

גלבוע 198217.6חפציבה, 19.120.528.429.233.434.134.733.931.221.717.1
1964197319.3 17.522.327.031.834.835.536.034.831.325.519.4

תעופה נמל 198210.8ירושליס, 13.013.722.023.927.727.928.727.624.915.711.9
1967197013.5 12.316.720.526.327.528.529.127.924.019.113.5

גימל 198215.0בית 17.417.626.027.232.130.929.220.516.5
1940194917.4 16.519.123.629.030.832.132.530.828.824.518.6

שבע 198216.4באר 17.818.727.027.632.032.133.031.429.120.616.6
1961  197018.2 17.121.625.429.232.633.033.431.228.724.419.0

והערבה הירדן שקע

בלום 198216.5כפר 18.519.226.828.932.232.933.533.030.421.416.4
1960196918.3 16.821.325.130.033.334.034.432.830.525.619.4

א' 198218.2דגניה 18.921.128.030.634.335.135.934.630.721.516.8
1949195819.6 18.322.426.731.734.936.637.135.031.825.720.1

צבי 198218.9טירת 20.622.130.232.136.036.737.736.232.722.818.4
1958196719.9 19.023.628.633.336.737.538.235.732.827.521.3

198220.2אילת 21.423.931.433.238.038.239.236.633.224.320.6
1961  197023.0 21.326.430.634.839.239.639.836.633.128.223.0

ארעיים. הם ל1982 הנתונים ו
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TABLE1/3.MONTHLY MEAN OF DAILY

MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE1

ro
כמ י נ םי nimuו mM i

PeriodStation
111111IVVVIVIIVIIIIXXXIXII

COASTAL REGION
Mahairya, Met.

7.87.47.512.614.216.120.120.719.39.99.96.81982Station
8.28.49.412.014.117.620.521.119.615.912.810.219621968
5.75.75.610.811.314.217.718.316.413.58.86.51982Gan Shomron
7.07.18.010.112.515.717.919.316.614.011.69.21961  1967

10.08.89.915.217.019.422.523.321.918.912.39.81982Tel Aviv, Sede Dov
8.49.210.612.715.319.021.322.120.317.013.310.619491958
7.97.78.513.715.217.220.621.620.217.210.47.81982Ben Gurion Airport
6.96.97.69.712.616.218.719.718.114.611.28.719511960
6.66.27.112.413.315.419.420.318.214.88.76.61982Bet Dagan, Met.
6.76.88.710.813.617.019.219.618.214.711.28.219641973Station

HILL REGION AND
INLAND VALLEYS

5.43.05.011.112.716.517.117.912.214.87.74.41982Har Kenaan
4.54.86.59.813.716.817.918.417.014.510.56.119641973
6.16.56.512.414.517.320.221.319.715.28.55.61982Kamat David,
5.65.87.29.413.117.319.821.219.015.210.97.719491958Aerodrome
8.47.48.214.116.519.721.722.121.317.411.27.31982HefziBah, Gilboa
7.57.89.812.315.919.921.922.320.917.112.98.819641973
4.63.14.710.111.915.116.717.316.214.07.14.61982Jerusalem, Airport
4.94.77.49.813.715.216.817.416.813.49.96.319671972
9.58.28.914.315.120.419.518.512.09.31982Bet Jimal
9.19.210.012.616.818.620.220.719.718.315.611.219401949
6.36.47.313.013.815.919.019.517.515.39.16.81982Beer Sheva
6.47.08.911.214.017.118.519.017.014.611.58.019611970

JORDAN RIFT
AND ARAVA

5.96.46.312.014.015.417.518.416.713.48.25.01982Kefar Blum
6.26.37.910.213.416.218.018.716.913.610.08.019601969
8.17.68.513.915.918.321.322.220.517.411.37.91982Deganya Alef
8.99.210.713.216.820.122.823.621.518.514.811.219491958
7.77.47.513.315.918.121.122.521.117.610.36.71982Tirat Zevi
7.97.79.112.115.819.221.422.520.517.213.09.619581967
10.49.812.318.420.023.725.025.123.S20.512.99.51982Elat
10.011.214.017.421.124.725.726.124.120.716.511.51961  1970

I Data for 1982 are provisional.
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ממוצעת1 יחסית לחות  א47. לוח

*****111111תקופהתחנה

החוף אזור

מטאורולוגית תחנה 1982726470727176נהריה.
19621968676867656770

שומרון 1982696666616367גן
19611967697470666565

דב שדה אביב, 19826572636671תל

19491958747572727575
גוריון בן תעופה 1982706768606061נמל

19511960737471666063
מטאורולוגית תחי דגן, 1982747268636163בית

19641973737166626264

והעמקים ההרים אזור
הפנימיים

כנען 1982727366525243הר
19641973756964564543

תעופה שדה דוד, 1982717267626061רמת

19491958737572696260
גלבוע 1982696562515350חפציבה,

19641973716963544747

תעופה נמל 1982767674595546ירושלים,
196219722686558534647

גימל 198266745758בית
19401949646263595257

שבע 1982656861535448באר
19611970656357514849

והערבה הירדן שקע

בלום 1982715964545252כפר

19601969757366605350

אי 1982706564565248דגניה
19491958707167605351

צבי 1982626561484645טירת
19581967696861514442

1982434232282621אילת

19611970454033292522

ארעיים. הם ל1982 הנתונים 1

מרכז. ירושלים תחנת 2
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TABLE1/4.MEAN RELATIVE HUMIDITY1

Percentages

VIIVIIIIXXXIXIIPeriodStation

COASTAL REGION

6871711982Nahariyya, Met. Station
71706565636619621968

6972726869741982Gan Shomron
70726867616819611967

59661982Tel Aviv, Sede Dov
75736969717519491958
6666676262701982Ben Gurion Airport
65666462667019511960
6567686467. 761982Bet Dagan, Met. Station
66676666697219641973

HILL REGION AND INLAND
VALLEYS

6056575565731982Har Kenaan
49505553617219641973
6163645767751982Ramat David, Aerodrome
59616060637119491958
5660585264731982HefziBah, Gilboa
51545353597019641973

60 '646257' 66731982Jerusalem, Airport
545559545764196219722

65665659641982Bet Jimal
59616156596419401949
5759625463681982Beer Sheva
54575957586219611970

 .

JORDAN RIFT AND ARAVA

575960566473.1982Kefar Blum
 55595959657319601969

5457575562731982Deganya Alef
52545453596819491958
4750524860701982Tirat Zevi
46494948526319581967
2525323543431982Elat

26263235404319611970

1 Data for 1982 are provisional.
2 Jerusalem, Center.
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משקעים1 א/5. לוח
TABLE I/5.PRECIPITATION1

גשם שנת ;mmמ"מ; rain year

19811982
הכלnsipnתחנה Stationסך

PeirodTotalIXXXIXII1IIIIIIVVVIVIII

החוף COASTALאזור
REGION

,Nahariyya_1981/82493024128358712511412נהריה. Met.
מטאורולוגית 193160601425881261561096322gStationתחי

שומרון 1981/823140080243210176200Ganגן Shomron
193160578113861441609756156

דכ שדה אכיכ. ,1981/824470014116709612040TelAvivתל SedeDov
193160538218941521327547153

תעופה 1981/8258800133131811431151Benנמל Gurion Airport
. גוריון 193160513116791301328357123בן

דגן, 1981/824160084101139910730Betבית Dagan,
מטאורולוגית 193160536216841451358556103תחי


Met. Station

ההרים HILLאזור REGION
ANDוהעמקים INLAND
VALLEYSהפנימיים

כנען 1981/8251300653110719585236Harהר Kenaan
1931607081178614119414389352

דוד, 1981/8235200822755899540Ramatרמת David,
תעופה Aerodrome/193160483113671111298853165שדה
גלבוע ,1981/822590105015387257314HefziBahחפציבה, Gilboa

19316040511156861067850134
מרכז ,1981/824631065129916311670Jerusalemירושלים, Center

19316048618608112610584174
ג'מל 1981/82417106517941429530Betבית Jimal

19316049301472941289174164
שבע, 1981/82218c1191228543147Beerבאר Sheva, Negev

הנגב .19316020304274347393283Instמכון

הירדן JORDANשקע RIFT
ANDוהערבה ARAVA

בלום 1981/82375c52258310990150Kefarכפר Blum
19316047912528812996622910

אי 1981/822480C448356382610Deganiaדגניה A!ef
1931603841S5080977251195

צבי 1981/8221014511246537619Tiratטירת Zevi
193160270cs3852695037114

(1981/82אילת 30c0044389Elat
19316025cc2725531

Note: 0  drops or amount less than 0.5 .1חת1
1 Data for 1981/82 are provisional.

מ"מ. 0.5 מ קטנה כמות או טיפות = 0 הערה:
ארעיים. הם ל82/ו98ו הנתונים 1
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הגשומים1 הימים מספר  א/6. לוח
TABLE1/6NUMBER OF RAINDAYS'

mm; rain year גשם שנת מ"מ:

Station

COASTAL
REGION

Nahariyya,
Met. Station

Gan Shomron

TelAviv,SedeDov

Ben Guiron
Airport

Bet Dagan, Met.
Station

HILL REGION

AND INLAND

VALLEYS

Har Kenaan

Ramat David,
Aerodrome

HefziBah,
Gilboa

Jerusalem, center

Bet Jimal

Beer Sheva,

JORDAN RIFT

AND ARAVA

Kefar Blum
Degania Alef

Tirat Zevi

Elat

1982

VIII V IV III II I

0 4 10 11 6
1.2 2.5 8.6 10.0 12.8
0 1 12 11 5

0.8 2.5 8.7 8.4 12.1
0 1 12 10 8

0.9 1.8 8.0 7.6 9.3
1 1 12 )2 11

0.8 2.4 8.7 7.7 9.4
02 12 10 9

2 4 13 10 6
2.5 4.2 11.2 10.7 13.3
0 1 12 12 6

2 1

0.8 2.3
0 2

1.2 2.7

911 7
8.5 7.8 10.0
14 13 12
8.8 8.1 8.:

:11 1 11 11

1.2 2.7 8.5 7.7
2 0 7 8 6

0.8 1.3 6.2 5.1 5.6

14 10 9
2 2 9 10

0.9 3.0 7.6 7.4 9.4
1I5 10

2 311
0.2 0.3 1.0 1.0 0.6

1981

XII XI X IX
הכל סך
Total

7 5 10 44
9.8 6.8 2.6 0.4 54.7
4400 37

0.9 5.7 2.7 0.1 51.9
4 400 38

0.1 16.2 2.4 0.1 56.4
4500 46

8.5 5.8 1.9 0.2 45.4
4300 38

7 1 0 0 43.0
10.4 6.1 2.1 0.1 60.6
5200 37

3
8.7
5

7.9

320 38
5.4 1.6 0.1 45.2
200 48

4.8 1.7  43.5
3 20 0 41

7.2 5.1 2.1  43.0
0 100 24

4.4 3.4 0.9 0.1 27.8

7 21 0 40.0
2 100 33

6.8 5.2 1.1 0.1 41.5
3 0 1 0 21

0 0 10 10
1.1 0.3 0.1  4.6

תקופה
Period

1981/82
1938/391947/48

1981/82
938/391947/48

1981/82
938/391947/48

1981/82
938/391947/48

1981/82

1981/82
938/391947/48

1981/82

1981/82
1938/391947/48

1981/82
1938/391947/48

1981/82
1938/391947/48

1981/82
1938/391947/48

1981/82
1981/82

:1938/391947/4
1981/82

1981/82

החוף אזור

תחנה נהריה,
מטאורולוגית

שומרון נן

אביב, תל
דב שדה

תעופה נמל
גוריון בן

תחי דגן בית.
מטאורולוגית

ההרים אזור
והעמקים
הפנימיים

כנען הר

דוד. רמת
תעופה שדה

חפציבה,
גלבוע

ירושלים.
מרכז

ג'מל בית

שבע באר

הירדן שקע
והערבה

בלום כפר

אילת

1 Days with at least I mm. rainfall. Data for 1981/82
are provisional. 2 Longtime averages for. 1940/41;
1942/431946/47; 1949/501957/58.

ל1981/82 הנתונים מ"מגשם. 1.0 לפחות בהם שירד ימים 1

לשנים: רבשנתיים ממוצעים 2 ארעיים. הם
.1949/50 1957/58 ; 1942/43 1946/47 : 1940/41
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אוכלוסייה ב. פרק
עולים קבועים, תושבים פטירות; הורדות:
לחו"ל. שיצאו ארעיים ותושבים תיירים בכוח,

אחרות, תכונות עם בשילוב גיל, לפי האומדנים
לשנה. אחת נערכים

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 ואת הפטירות את ומורידים
של המאזן הוספת ידי על גיל. לפי התושבים
הגילים אומדן מתקבל לבסיס וההורדות התוספות

השנה. לסוף
אוכלוסייה תחזיות

שנת סוף של האוכלוסייה על מבוססות התחזיות
.2000 שנת עד הצפויה והתפתחותה 1980

מבחר (שהן כאן המתפרסמות התחזיות שתי
רמת בהנחת מזו זו שונות שהוכנו) אחדות מתוך
+5,000) היהודית האוכלוסייה של ההגירה מאזן
+ ו15,000 התשעים, בשנות ואפס השמונים כשנות
מאזן התשעים). בשנות ו5,000+ השמונים בשנות
אפס. תמיד מונח המיעוטים אוכלוסיות של ההגירה
והנוצריות, היהודיות של הכולל לפריון באשר
ויציבות 1990 עד ל2.4 מ2.7 בפריון ירידה הונחה
המוסלמיות עבור .2000 שנת עד מכן לאחר
בשנת ל4.0 מ6.5 בפריון ירידה הונחה והדרוזיות

.2000
כשנים הממוצעת ברמה נקבעה התמותה רמת
פרט ,2000 שנת עד קבועה ונשארת 19761979
בתקופת הממוצעת רמתה אשר תינוקות לתמותת
עבור תינוקות ל1,000 כ10 מונחת התחזית
הלא עכור תינוקות ל1,000 וכ13 היהודים

יהודים.
ראה התחזיות, שאר לגבי גם ההנחות פירוט על

.666 מס' מיוחד פרסום

הגדרות
לאדם שמלאו השלמות השנים מספר הוא הגיל

האומדן. תאריך עד
בדרך כוללים הלוחות אוכלוסיה. קבוצות
מוסלמים, יהודים, לפי האוכלוסייה פרוט כלל

ואחרים. ודרוזים נוצרים
זמינות כגון מסיבות אפשרי אינו זה פירוט כאשר
מופיע אוכלוסייה, ככל המקרים מיעוט או הנתונים,
ו"מזה: "לאיהודים" "יהודים", הפירוט
מותנת האחרונה האוכלוסייה הופעת מוסלמים".

מקרים. של וכמות זמינות של הכללים לאותם
הלידה ארץ  לארץ חוץ ילידי של : מוצא ארץ

האב. לידת ארץ  ישראל ילידי ושל

האוכלוסייה אומדן
ומקורות הסברים

עד האומדנים האוכלוסייה. אומדני בסיס
נוכחת לאוכלוסייה מתייחסים 22 v 1961 מפקד
8 :מ שנערך התושבים רישום על ומבוססים
מתייחסים ואילך 1961 ממפקד האומדנים ואילו ,1948
האוכלוסייה ,1967 משנת קבועה. לאוכלוסייה
גם 1969 ומשנת ירושלים מזרח תושבי את כוללת
האומדנים ואילך מ1972 בכוח. העולים את
והדיור האוכלוסין מפקד תוצאות על מבוססים
האוכלוסייה נוספה 1982 בשנת ב1972. שנערך
מלבד כוללים, האומדנים כל שבגולן. הלאיהודית
תושבים לעיל, שהוגדרה כפי הקבועה האוכלוסייה
המפקד בעת בישראל שנמצאו ותיירים ארעיים

ברציפות. משנה יותר בה ושהו
המפקד תוצאות היהודית, האוכלוסייה בעבור
השוטפים לאומדנים מאד קרובות היו 1961 ב שנערך
באשד השוטפים. לאומדנים הותאמו 1972 של ואלה
1961 מפקד תוצאות היו הלאיהודית, לאוכלוסייה
לאותו השוטף מהאומדן בערך ב4,000 גבוהות
המוסלמית, האוכלוסייה בעבור כעיקר  תאריך
בעיקר בכ5,000, נמוכות היו 1972 מפקד והוצאות
האומדן בין אירציפות יש לכן, לנוצרים. בנוגע
1971 סוף ובין 1961 תחילת של לאומדן 1960 לסוף

.1972 לתחילת
תושבים כוללת יורה) (דה קבועה אוכלוסייה
תושבים וכן בארץ, הנמצאים בכוח ועולים קבועים
האומדן. בעת משנה פחות מהארץ הנעדרים קבועים

הם: הקבועה כאוכלוסייה השינויים מרכיבי
ותיירים בכוח, ועולים עולים לידות, תוספות:
לשם כניסות בכוח; לעולים או לעולים שהפכו
תושבים חוזרים, בכוח עולים משפחות; איחוד
של בחו"ל שהייה אחרי לארץ. שחזרו קבועים
מבוא (ראה עולים" ו"אזרחים חודש מ12 למעלה

ג'). לפרק
כחו''ל השוהים תושבים פטירות, הורדות:
לחו"ל שיצאו ככוח עולים חודש, מ2נ למעלה

בירדן. מביקור חזרו שלא ותושבים
את כוללת פקטו) (דה נוכחת אוכלוסייה
התושבים ככוח, העולים הקבועים, התושבים
בעת בארץ הנמצאים התיירים את וכן הארעיים
הקבועים התושבים את כוללת ואינה האומדן,

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

בכוח ועולים תושבים עולים, לידות, תוספות:
נכנסים. ארעיים ותושבים תיירים מחו''ל, החוזרים
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בין מונה שאוכלוסייתם לאיהודיים, יישובים ג.
ממחצית פחות ואשר תושבים, ל10,000 5,000

בחקלאות. עובדים המועסקים
תל של הערים באגדי הנכללים היישובים כל ד.

ולמושבים. לקיבוצים פרט וחיפה אביב
כדלקמן: מתחלקים העירוניים היישובים

עירייה. של מוניציפאלי מעמד בעל יישוב עיר:
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 במשותף, מבוצעים התוצרת

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

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

שיתופי. בסיס על מאורגנים
בנגב הבדוית האוכלוסייה בדוים: שבטי

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

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

לעיל). שמוגדר (כפי יישוב של תכונות בעלי

הפטירות. על הלידות עודף הוא טבעי ריבוי
1948 לפני שאירעו לידות נכללו לא ב/2 בלוח

.1954 עד ונרשמו
הינו הקבועה באוכלוסייה ההגירה מאזן
פרט שלעיל, וההורדות התוספות כין ההפרש

ולפטירות. ללידות

האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה
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, בכל התושבים תנועת כ.
האוכלוסין. מרשם

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.

וללאיהודיים ליהודיים מתחלקים היישובים
במרבית כיישוב. האוכלוסייה לרוב בהתאם
לא של או יהודים של מכריע רוב יש היישובים

יהודים.

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

אחת. פעם רק נכללים אלה יישובים
קבוצות לשתי מחולקים היהודיים היישובים
המדינה הקמת לפני איכלוסם: למועד בהתאם
 הקמתה לאחר או ותיקים  (15 v 1948)

חדשים.

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

יישוב צורת
כוללים: עירוניים יישובים

10,000 מונה שאוכלוסייתם היישובים כל א.
שלעיר. מעמד להם שהוענק או ומעלה תושבים
2,000 בין מונה שאוכלוסייתם יהודים יישובים ב.
ממחצית פחות ואשר תושבים ל10,000
כל (כיום, בחקלאות עובדים המועסקים
היישובים בין נמצאים זה בגודל היישובים

העירוניים).
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לראש מצפון בחגור  האוכלוסין) (מפקד 1972
העין. ראש בתחום וב1980 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 שכין המרחקים,

התושבים: כלל של הכובד

d = נ2(?י;¥)+2(*^)]^/ן =

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.

פנימית הגירה

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

ידוע". "לא כמובן
פי על כתובת שינויי ברישום הוחל ,1981 בסוף
זהות, תעודת ובקשת דרכון הוצאת לידה, הודעות
שינוי על התושבים של הרגילות ההודעות על נוסף
השינויים במספר לגידולניכר גרם זה דבר כתובת.
עם הנתונים בהשוואת להיזהר יש כן ועל ב1982,

קודמות. שנים

בית משקי
האזרחי, העבודה לכוח השייך אדם מפרנס:

מועסק". "בלתי או "מועסק" כלומר,
כלכלי, בית משק ראש הוא בית משק ראש
המפרנס. שהוא הבית במשק המבוגר הגבר כלומר,

כתחום הנמצאים יישובים ויש כמועצה
אך בה, נציגות להם ואין המועצה של המוניציפאלי
שבמועצה, היישובים כמספר כלולים אלה גם

באוכלוסייתה. נכללת ואוכלוסייתם
הירוק לקו שמעבר היהודיים היישובים
הם  ומחולקים היישובים ברשימת כלולים
מעמד יישוב, צורת לפי  ואוכלוסייתם

יישוב. וגודל מוניציפאלי
ונפה מחוז

המינהלית החלוקה לפי הוגדרו והנפות המחוזות
1982 בשנת .1982 שנת לסוף המדינה של הרשמית

הצפון. ממחוז כחלק גולן נפת נוספה
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.
חולקה היא ואז גולן, נפת נוספה ב1982
מופיע אינו זה פירוט טבעיים. אזורים לארבעה

בלוחות.

הכובד') (מרכז האוכלוסייה מיקום
כדלקמן: מחושב האוכלוסייה של הכובד מרכז

היישוב של הקואורדינטות  Yin Xi כאשר:
.i ביישוב האוכלוסייה  Pi

הרוחב קו את ו7 הגיאוגרפי האורך קו את מציין X
והרוחב האורך. קוי הכובד. מרכז של הגיאוגרפי
של במפות שמופיע כפי בקילומטרים; מבוטאים

המדידות. אגף
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
ב טירה, ליד ב1950 היה הכובד מרכז מקום
ב סבא. כפר כתחום  האוכלוסין) (מפקד 1961

ד. פרק תשכ"ז, אקדמון, ירושלים, ים. יי בעריכת בקי ר' פרופ' מאת הרצאות לפי לגאוסטטיסטיקה מבוא א) ראה: ו

Bachi, R. Standard Distance Measures and Related Methods for Special Analysis, Philadelphia, paper of Regional ב)
Science Association, Vol. X, Zuerich Congress, 1962.
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מוגדר בקיבוץ) למשפחה (פרט בית משק
קבוע באופן בדירה יחד הגרים אנשים כקבוצת
במשותף. השבוע ימי רוב ארוחותיהם את ומכינים
יותר או אחד מאדם מורכב להיות יכול בית משק
המשפחה משפחה. קרובי שאינם מאנשים וגם
עם זוג בני או בודדים הסקר לצורכי כוללת בקיבוץ
נשואים. ושאינם שנה 18 מגיל למטה שהם ילדיהם
הנפשות מספר לפי נקבע בית משק גודל
אומדנים הנ"ל. ההגדרה לפי הבית במשק הכלולות
כמוסדות האוכלוסייה את כוללים אינם אלה

ובדוים.

המפרנסת האישה תהיה מפרנס, גבר אין אם
הבית. משק ראש ביותר המבוגרת

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,

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,  אי חלק  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות 6

משפחתי) ומצב מין
למטרות טבעיים לאזורים ישראל מדינת חלוקת 8

סטטיסטיות

דמוגרפי הרכב  בישראל בית משקי 9

לידה. (ארץ בי חלק  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות 10

דת) עלייה, תקופת
(הרכב גי חלק  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות 11

סטטיסטיים) ובאזורים ביישובים האוכלוסייה
המפקד של ב' משלב נתונים  בישראל הקשישים 17

1967  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
1 חלק ירושלים מזרח

11 חלק ירושלים מזרח

מיוחדים פרסומים

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

19481964 בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 215
אי חלק 

19481964 בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 274
ב' חלק 

19751977 בישראל המשפחות 591
2,000 עד בישראל האוכלוסייה תחזית 666

30.6.1977 ביישובים האוכלוסייה 673
;1979 בישראל האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות 589

1980

19781980 בישראל יהודים של פנימית הגירה 721

טכניים פרסומים

ליום נתונים  וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת 52
31*11 1982

1961  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
,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 לפי האוכלוסייה, ב/ו. לוח

TABLEH/l.THE POPULATION, BY POPULATION GROUP
Thousandsאלפים

השנה בסוף אוכלוסייה
Population at endof year

ממוצעת אוכלוסייה
Average populationאוכלוסייה

השנה בסוף
אוכלוסייה
ממוצעת

הכל סך

Tolal

יהודים

Jews

לאיהודים

NonJews

הכל סך

Total

יהודים

Jews

לאיהודים

NonJews

Population
at end
of year

Average
population

De facto population . נוכחת אוכלוסייה
Based on the registration 8 XI 1948 התושבים רישום בסיס על

8 \\ 1948872.7716.7(156.0)
1948758.7671.9
19491,173.9,013.9160.01,059.0901.0(158.0)
19501,370.1.203.0167.11,266.8.103.0163.8
19511,577.8,404.4173.4,494J.324.0170.3
19521,629.5,450.2179.3,606.2.429.8176.4
19531,669.4.483.6185.81,650.3.467.7182.6
19541,717.8,526.0191.8,689 .5.500.7188.8
19551,789.1,590.5198.6,750.4,555.3195.1
19561,872.4,667.5204.91,828.4,626.4202.0
19571,976.0,762.8213.2IS30S,721.2209.3
19582,031.7,810.2221.52,000.1.782.7217.4
19592,088.7,858.8229.92,062.11.836.2225.9
19602,150.4,9)1.3239.12,117.01 ,882.6234.4

נוכחתאוכלוסי יה
De facto

קבועהאוכלוסייו rjure populationDepopulation
המפקד בסיס 2על V 19611 the 22 V 1961 CensusBased or

19612,234.2,981.7252.5!,189.91 ,942.0247.92,235.82,189.0
19622,331.8!,068.9262.91,288.22.030.5257.72.334.42,289.7
19632,430.1U55.6274.5, ;<,379.72,111.3268.42,436.02,380.3
19642,525.6,239.2286.4 ;.,477.52,197.1280.42,531.72,480.7
19652,598.4.,299.1299.3 ;!,562.62,269.8292.82,606.22,566.8
19662,657.4.,344.9312.5 :1,629.22,323.2306.02.653.02,631.0
19672,776.3,383.6392.7 ;.,715.22,362.6 ;352.72.780.52,711.7
19682,841.1,434.8406.3 ;,806.52,407.6 ;398.92,855.52.813.2
19692,929.5.,506.8422.7 ;!,884.22,469.6414.62,939.22,890.8
19703,022.1.,582.0440.1 :2,974.02,543.1431.03,033.32,977.8
19713,120.72,662.0458.7!,069.32,620. 1449.33,134.63,077.6

Based on Ihe 19 V 1972 Census 19 v 1972 המפקד בסיס על

19723,225.02,752.7472.33,172.62,704.6468.03,234.23,182.9
19733338.22,845.0493.23,278.12.795.6482.43,344.53,283.9
19743,421.62,906.9514.73,377.42,873.6503.93.425.83,379.1

19753,493.22,959.4533.83,45532,931.2524.03,519.23,458.2
19763^75.43,020.4555.03,533.02,988.3544.73,608.83,550.6
19773,653.23,077.3575.93,613.03,047.2565.93,692.63,637.9
19783,737.63,141.2596.43,692.63.106.9585.73,789.83,720.8
19793,836.23,218.4617.83,786.43,179.5606.93,892.13,820.7
198034*21.73,282.7639.03,877.73,249.4628.33,951.43,936.3
19813,977.93,320.3657.53,948.13,300.0648.14,010.83,959.4
'19824,063.63,373.2690.44,023.13,344.2678.94,091.4 4,040.3

1 Incl. nonJews in Golan subdistrict.
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האוכלוסייה גידול מקורות ב/2. לוח
TABLEII/2. SOURCES OF POPULATION INCREASE

Thousandsאלפים

מאזןאוכלוסייה אחוז
גידולמזה:מאזןריבויבתחילת מתוךאחוז הגירה
כלעוליםהגירהטבעיהתקופה הגידולשנתיאוכלוסייהסך כל סך

PopulationNaturalMigrationThereof:התקופההגידול Yearly9tfבסוף of migra
at beginningincreasebalanceimmiTotalPopulation atpercenttion balance
of periodgrantsincreaseend of periodof increaseout of total

increase
12345=2+36=1+57=5:18=3:5

ו א ה יכל ס ו ל 1ה: 9711 948 np u 1ati 0Total po
''1948 1982805.6,790.31,392.1 1"'3,182.44,063.64.6'"43.7

Jewsיהודים
219481971649.6805.41.207.02,012.42,662.06.260.1
'19481950649.653.8499.6553.41,203.026.590.3
1951  19601,203.0338.5369.7708.21,911.24.652.2
1961  19711.911.2412.9337.9750.82,662.02.445.0

ד ו ה י  א םל sNon.Jeי w
19481954156.035.835.8191.83.2
19551971191.8196.41.8*266.9458.7'4.3'0.9
19551960191.847.30.147.4239.23.70.2
1961  1965239.257.72.560.1299.34.64.2
0.7נ4.5נ159.4458.7'19661971299.391.40.6

נ ו א ה יכל ס ו ל 1ה: 9821972 np u 1ati 0Total p0
197219823,115.6752.7183.3334.35948.14,063.6'2.9519.6

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
19763,493.274.7■7.421.182.13,575.32.39.0
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
19803,836.268.017.522.285.53,921.72.220.4
19813,921.767.6 11.414.656.23,977.91.420.3
19823,977.968.94.816.1!85.84,063.641.846.6

Jewsיהודים
197219822,662.0532.3178.5312.8711.13,373.22.225.1

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
19803,218.447.816.520.564.33,282.72.025.6
19813,282.747.7 10.212.737.53,320.31.127.2
19823,320.347.94.914.152.93,373.21.69.1

ד ו ה י  א םל sN0nי Je w
2.1'4.0'237.0690.4^453.6220.34.8215י19721982

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
1975514.719.40.31.819.1533.83.7 1.5
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
1980617.820.21.01.721.2639.03.44.6
1981639.019.9 1.21.9"18.7657.52.96.4
1982657.520.90.12.0532.9690.4"3.270.3

1 As from 15 V 1948. 2 Population for 1948was estimated
according to data for later periods. 3 Excl. the additionof the
East Jerusalem population. 4 Excl. addition of nonJews in
the Golan. 5 Incl. nonJews in the Golan. 6 Incl.
addition of East Jerusalem in 1967. 7 See introduction.

נאמדה ב1948 האוכלוסייה 2 .15 V מ1948 1

לא 3 מאוחרים. יותר מועדים של נתונים פי על בחלקה
כולל לא 4 ירושלים. מזרח אוכלוסיית הוספת כולל
לאיהודים תוספת כולל 5 בגולן. לאיהודים הוספת
ב ירושלים מזרח הוספת כולל 6 בגולן.

מבוא. ראה 7 .1967
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ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה ב/3. לוח
TABLEII/3. WORLD JEWISH POPULATION AND JEWISH POPULATION IN ISRAEL

Inבישראל Israel
(מיליונים)2 בעולם

Inשנה' world (millions)2אחוזיםיאלפיםYear1
ThousandsPercentages3

18828240.31882
190011500.51900
191414850.61914

'1916191956"19161919
423 X 192284423 X 1922

1925i513611925
4I8 XI 1931175J18 XI 1931

1939\6449'31939
15 V 194811650615 V 1948

1955121,590131955
1970132,582201970
1975132,959231975
1980133,283251980
1982133,373261982

1 As from 1925  end of year, unless otherwise
stated. 2 Revised rough estimates, communicated by
Institute of Contemporary Jewry, the Hebrew University of
Jerusalem. 3 Jews in Israel per 100 Jews in the
world. 4 Census in Israel.

צוין כן אם אלא השנה. סוף  ב925ו החל 1

ע"י שנמסרו מתוקנים. גולמיים אומדנים 2 אחרת.
העברית האוניברסיטה של זמננו ליהדות המכון
יהודים 100 כל על בישראל יהודים 3 בירושלים.

בישראל. מפקד 4 בעולם.

geographical distribution ofthe population האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה

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

GROUP

8 \/22 V20V31 XII31XII8 122V20א V31 XII3IXII
ונפה 1948196119721981198219481961197219811982Districtמחת and subdistrict

Thousaםאלפי ndsי0אחוזPercentages
1האוכלוסייהכל populationTota

כולל 3,147.7ג872.7'סך 3,977.94,063.6100.0100.0100.0100.0100.0GRANDנ2,179.5 TOTAL
ירושלים 87.1347.4מחוז 191.9457.1468.210.28.811.011.5//.5Jerusalem Dislricl
הצפון 144.0473.3מחוז 337.1626.6661.016.8/5.515.015.815.4Northern District
צפת 10.856.7נפת 45.666.167.31.22.11.81.71.7Zefat SubDistrict
כנרת 19.549.6נפח 43.362.263.62.32.01.61.61.6Kinneret SubDistrict

יזרעאל 59.0173.7נפת 120.1229.7234.66.95.55.55.85.8Yizreel SubDistrict
עכו 54.7193.4נפח 128.1268.5276.66.45.96.16.76.8Akko SubDistrict
גולן 18.90.5Golanנפת SubDistirct
חיפה 175.1483.8מחוז 370.3569.9576.420.517.015.414.314.2Haifa District
חיפה 125.5356.7נפת 276.2406.4409.014.712.711.310.210.1Haifa SubDistrict
חדרה 49.6127.1נפה 94.1163.6167.45.84.34.04.14.1Hadera SubDistrict
המרכז 122.3579.7מחוז 407.0807.4829.814.318.718.420320.4Central District
השרון 36.9143.5נפה 102.5187.7190.74.34.74.64.74.7Sharon SubDistrict

תקוה פתח 48.9202.8נפה 136.5287.2297.35.75.36.47.27.3Petah Tiqwa SubDistirct
רמלה 4.489.2נפת 68.3110.1111,20.53.12.82.82.7Ramla SubDistrict

רחובות 32.1144.2נפח 99.7222.4230.63.84.64.65.65.7Rehovot SubDistrict
אביב תל 305.7907.2מחוז 699.31.004.01,008.835.732.028.825.224.8Tel Aviv District
הדררם 21.4354.2מחוז 173.9485.7497.72.58.011.312.212.2Southern District

אשקלון 7.2153.0נפת 76.7203.4208.00.83.54.95.15.1Ashqelon SubDistrict
שבע באר 14.2201.2נפח 97.2282.2289.61.74.56.47.17.1Beer ShevaSub District
שומרון 1.5יהודה, 21.521.70.10.50.5Judea. Samaria and
עזה' Gazaוחבל Area*

ושומרון 0.8יהודה 16.221.00.00.40.5Judea and Samaria
עזה 0.7חבל 5.30.7

0.00.10.0Gaza Area
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(המשך) אוכלוסייה וקבוצת נפה1 מחוז, לפי אוכלוסייה, ב/4. לוח
TABLEII/4.POPULATION, BY DISTRICT,SUBDISTRICT1 AND POPULATION

GROUP (cont.)

8 \\22 V20 V31 Xll31 8X122ווא V20 V31 XII31X11

ונפה 1948196119721981198219481961197219811982Districtמחוז and subdistrici
Percentages'0אחוזThousandsםאלפי

Jewsיהודים
כולל 2,686.733.320.33,373.2100.0100.0100.0100.0100.0GRANDנ2716.71,932.3סך TOTAL
ירושלים .84.2187.7261.1336.0344.112.09.79.710מחוז 110.2Jerusalem District

הצפון 53.4194.3255.7322.0335.07.610.09.59.79.9Northernמחוז District
צפת 8.942.652.561.062.11.32.22.01.81.8Zel'atנפת SubDistrict
כנות 14.435.438.447.348.12.11.81.41.41.4Kinneretנפת SubDislricl

יזרעאל 24.166.692.3115.0116.93.43.43.43.53.5Yizrcclנפת SubDistrict
עכו .6.049.7נפת 72.598.6101.30.82.62.73.03.0Akko SubDislricl
גולן 6.7נפת

0.2Golan SubDistrict
חיפה 147.7322.3408.8464.8467.921.116.715.214.013.9Haifaמחוז District
חיפה 116.4257.6330.8372.3374.016.613.312.311.211.1Haiiaנפת SubDislricl
חדרה 31.364.778.092.493.84.53.42.92.82.8Haderaנפת SubDistrict
המרכז 106.2380.1535.3743.5763.815.219.719.922.422.6Centralמחוז Distirct
השרון 26.585.1115.9149.6151.53.84.44.34.54.5Sharonנפת SubDislricl

תקוה פתח 45.9131.8194.6275.0284.56.66.87.2.8.38.4Petנפת ah Tiqwa SubDistrict
רמלה 1.863.981.497.397.90.23.33.02.92.9Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 32.099.3143.4221.5229.84.65.25.36.76.8Rehovotנפת SubDistrict
אביב הל 997.943.235.933.529.929.6Tel■302.1692.6899.9993.5מחול Aviv District
הדרום 6.0155.3323.8433.4442.90.98.012.1Iמחוז 3.1U.ISouthern District

אשקלון 4.876.4152.4202.8207.40.73.95.76.16.1Ashqelonנפת SubDistricl
שבע באר 1.278.9171.4230.6235.50.24.16.46.97.0Beerנפת Shcva SubDistrict
שומרון ,1.521.521.70.10.70.6Judeaיהודה, Samaria and
עזה4 Gazaוחבל Area'
ושומרון 0.816.221.00.00.50.6Judaeaיהודה and Samaira

עזה 0.75.30.7חבל


0.00.20.0Gaza Area

NonJewsיהודיםלא
הכל 156.0247.2461.0657.5690.4100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ירושלים 2.94.286.3121.1124.11.81.718.718.418.0Jerusalemמחוז District
הצפון .90.6142.8217.6304.5326.058מחוז 157.747.246.347.2Northern District
צפת 1.93.04.15.15.31.21.20.90.80.8Zefatנפת SubDistrict
כנרת 5.17.911.214.915.53.33.22.42.32.2Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 34.953.581.4114.7117.822.421.617.717.417.1Yizreelנפת SubDistrict
עכו 48.778.4120.8169.8175.331.231.726.225.825.4Akkoנפת SubDistrict
גולן נפת


12.2


1.8Golan SubDistrict

חיפה .מחוז 27.448.075.0105.2108.617.619.416.316.015.7Haifa District
חיפה 9.118.625.934.135.05.97.55.65.25.1Haifaנפת SubDistrict
חדרה 18.329.449.071.173.611.711.910.610.810.7Haderaנפת SubDistrict
המרכז 16.126.9מחוז 44.454.066.010.310.99.69.79.6Central District
השרון 10.417.427.538.139.26.57.06.05.85.7Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 3.04.78.212.212.81.91.91.81.91.8Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 2.64.47.812.813.31.71.81.71.91.9Ramiaנפת SubDistrict

רחובות 0.10.40.80.80.80.10.20.20.10.1Rehovotנפת SubDistrict
אביב תל 3.66.77.310.510.92.32.81.61.61.6Telמחוז A viv District
הדרום 15.418.630.452.354.89.97.56.67.97.9Southernמחוז District

אשקלון .2.40.30.60.60.7נפת 1.60.10.10.10.1Ashqelon SubDistrict
באר.שבע 13.018.329.851.654.18.37.46.57.87.8Beerנפת Sheva SubDistrict

1 According to the present boundaries of the subdistricts.
2 Incl. not known. 3. Incl. Israelisinthe Golan Heights
who are not included in the dubdistricts. 4 Israelis; in 1972

and 1981 incl. also Sinai.

לא כולל 2 הנפות. של הניוכחיים הגבולות לפי 1

נכללו שלא הגולן ברמת ישראלים כולל 3 ידוע.
סיני. גם כולל וב1981 כ2י19 ישראלים; 4 בנפות.
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היהודית האוכלוסייה של תקן ומרחקי כובד מרכזי ב/5. לוח
TABLEII/5. CENTRES OP GRAVITY AND STANDARD DISTANCES OF THE JEWISH

POPULATION

Endof year לגנה סוף

כוכד Centreמרכז of gravityוק"מן תקן מרחק

Y
"*  1

Standard distance (km.)

1922169.0158.750.9

1931170.6151.846.4

8 XI 1948182.0143.845.0

1949181.9143.743.1

1950181.7144.246.9

1951180.9144. 3 '47.6

1952180.1144.147.7

1953179.8144.1)47.8

1954179.4143.848.1

1955178.9143.8' 49.1

1956178.1143.849.9

1957177.7143.650.6

1958177.3143.651.0

1959177.2143.551.3

22 V 1961175.6143.251.it

1962173.8144.952.4

J963173.1144.953.4

1964172.6144.853.9

1965172.2144.754.1

1966171.8144.654.1

1967171.6144.654.2

1968171.2144.554.4

1969170.7144.454.5

1970170.4i 144.4■54.3

1971170.1; 144,354.4

1972f71.9 .145.254.9

1973169.8144.354.7

1974169.3144.354.8

1975 169.0144.354.8

1976168.5144.354.8

1977168.7144.354.8

1978168.6144.354.8

1979168.3144.354.9
1980168.3144.354.9
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ונפה1 מחוז לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה ב/6.צפיפות לוח
TABLEII/6.POPULATION DENSITY PER LAND SQ. KM.,

BY DISTRICT AND SUB DISTRICT1

ונפה מחוז
8 XI

1948

22 V
1961

20 V
1972

31 XII
1975

31 XII
1979

31 XII
1980

31 XII

1981

31 XII
1982

District and subdistrict

כולל 43.12I71סך .6 2154.8 107.62187.82191.82194.43I 88.0GRAND TOTAL

ירושלים 159.5625.4מחוז 554.0 344.5698.8714.8729.0746.7Jerusalem District

הצפון 44.2160.0מחוז 142.3 101.4178.9184.4188.4146.9Northern District

צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת

גולן נפת

16.4
38.2

50.3

59.6

88.7 84.4 67.9
' 103.3 95.2 83.1

165.1 145.1 100.4

236.1 206.6 136.8

94.4

114.4

183.1

269.2

97.1

116.9

188.4

279.3

98.6

119.5

191.9

286.8

100.3

122.0

196.0

295.5

16.1

Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict
Golan SubDistrict

חיפה 209.2613.9מחוז 566.5 433.6652.7663.2667.4675.0Haifa District

חיפה נפת
חדרה נפת

452.4

88.6

1,352.2 1 ,260.5 976.0

247.9 222.6 164.8

1,415.0

274.9

,433.1

281.6

1,445.3 1,436.0 1

293.2 286.4

Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

המרכז 100.4535.9מחוז 466.7 327.8617.1636.2650.1665.1Central District

השרון נפת
הקוה פתח נפת

רמלה נפת
רחובות נפת

108.2

175.6

14.4

109.8

462.6 412.3 294.7

824.0 714.0 480.6

313.7 286.0 218.9

579.6 484.0 334.6

518.5

■948.6

342.6

703.6

531.7

981.4

350.0

728.9

539.5
,011.4

352.8

746.2

548.0

1,046.8 1

356.4

773.4

Sharon SubDistrict
Petah TiqwaSubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

אביב תל 5.858.2מחוז 5.646.2 5.336.7 4.113.5 1,834.05,934.3 5,905.7 5,911.9Tel Aviv District

הדרוס 1.529.3מחוז 25.1 12.332.933.734.435.3Southern District

אשקלון נעת
שבע באר נפת

5.8
1.1

138.5 120.3 60.3

18.5 15.7 7.6

154.3

20.9

157.4

21.5

159.9

22.0

163.6

22.6

Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict .

1 According to the present boundaries of the subdistricts. ללא 2 הנפות. של הנוכחיים הגבולות לפי
2 Excl. Judea, Samaira and Gaza Area, 3 Incl. the Golan; כולל לא הגולן. כולל 3 עזה. וחבל שומרון יהודה,
excl. Israelis in Judea, Samaria and Gaza Area. עזה. וחבל שומרון יהודה.

POPULATION 36



אוכלוסייה, קבוצת לפי ויישובים1, (אלפים) אוכלוסייה  בור. לוח
טבעי ואזור נפה

TABLEn/7.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES1, BY POPULATION GROUP,
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION

31 XII 1982

הכל JewsNonJewsיהודיםTotalסך יהודים לא

?=יישוביםנפה Jיישובים§יישוביםBeSubdistrict
טבעי Localואזור iLocaliLocali' .§£Si Sand natural region

ties?!ties9 aties
V CQ

9 a
' O

r .S^ £ar: a.

כולל 1,0864,063.69623,373.213136690.4GRANTסך TOTAL
ירושלים 69468.263344.17124.1Jerusalemנפת SubDistrict
יהודה 36444A31320.46124.0Judeanהרי Mountains

יהודה 3323.83223.710.1Judeanשפלת Foothills
צפת 6167.35862.135.3Zefalנפת SubDistrict

חולה עמק
מזרחי עליון גליל

2326.72326.70.0Hula Basin
2928.12725.222.9Eastern Upper Galilee

הצור 912.5810.21אזור
2.3Hazor Region

כנרת 4963.64548.1415.5Kinneretנפת SubDistrict
2742.72641.111.6Kinerotבנרות

מזרחי תחתון 2220.9197.0313.9Easternגליל Lower Galilee

יזרעאל 122234.692116.9303117.8Yizreclנפת SubDistrict
שאן בית 2122.02122.00.0Betעמק Shean Basin

חרוד 106.896.010.8Harodעמק Valley
כוכב 96.142.154.0Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 4449.04145.833.1Yizreelעמק Basin
מנשה ,74.074.0רמת 0.0Menashe Plateau

נצרתתירען 31146.71036.9213109.8NazarethTir'anהרי Mts.

עכו 118276.680101.3404175.3Akkoנפת SubDistrict
מערבי תחתון 39128.02117.9183110.0Westernגליל Lower Galilee

יחיעם 3238.0218.21229.7Yehiamאזור Region
אילון 179.7144.6315.1Elonאזור Region
נהריה 2050.51637.0413.5Nahariyyaאזור Region
עכו in50.5833.5317.0Akkoאזור Region
גולן 3318.9286.75נפת .


12.2Golan SubDistrict

חיפה 25409נפת 020374.06235.0Haifa SubDistrict
חיפה 25409.020374.06235.0Haifaאזור Region

חדרה 73167.45493.81973.6Haderaנפת SubDistrict
הכרמל 1412.9137.615.3Karmelחוף Coast

יעקב זכרון אזור 108.197.91 0.2Zikhron Yaakov Region
אלכסנדר 1947.350.91446.4Alexanderהר Mountain
חדרה 3099.02777.43אזור


21.6Hadera Region

השרון 86190.779151.5739.2Sharonנפת SubDistrict
86190.779151.5739.2Sharonשרון

 תקוה פתח 312.8Petah■53297.350284.5נפת Tiqwa SubDistrict
השרון 27141.326107.513.8Southernדרום Sharon

תקוה פתח 26186.024177.128.9Petahאזור Tiqwa Region
רמלה 47111.24797.9213.3Ramlaנפת SubDistrict

לוד Al111.24797.9213.3Lodאזור Region
רחובות 46230.646229.80.8Rehovotנפת SubDistrict

רחובות 35110.935110.30.6Rehovoiאזור Region
לציון ראשון 11119.811119.50.3Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 181.008.818997.9/10.9Telנפת A v/v SubDistrict
אביב חל 1811008.818997.91אזור


10.9Tel Aviv Region
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אוכלוסייה, קבוצת לפי ויישובים1, (אלפים) אוכלוסייה בור, לוח
(המשך) טבעי ואזור נפה

TABLEII/7.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES1, BY POPULATION
GROUP, SUBDISTRICT AND NATURAL REGION (cont.)

31 XII 1982

הכל JewsNonJewsיהודיםTotalסך לאיהודים

xיישוביםנפה *יישובים5 יישובים5
3
רו 
rj ■ y.Subdistrict

טבעי LocaliLocaliLocaliandואזור natural region
ties//ties? 1tiesn .> zj c 1

a

D ^
n '?

אשקלון 99208.099207.40.7Ashqelonנפת SubDistrict
מלאכי 4430.84430.7אזור 0.1Malakhi Region
לכיש 2333.623אזור :33.60.0Lakhish Region
אשדוד 168.0167.70.3Ashdodאזור Region
אשקלון 3175.63175.40.3Ashqelonאזור Region
שבע כאר 109289.6105235.527נפת 454.1Beer Sheva SubDistrict
גרר 3018.93018.90.0Gerarאזור Region

בשור 3824.33824.3אזור 0.0Besor Region
שבע באר 12183.78130.827אזור 452.9Beer Sheva Region
צפונית 102.4102.4ערבה 0.0Notrhern Arava
דרומית 821.0820.01.0Southernערבה Arava

הנגב 1139.31139.20.1Negevהר Mountains
שומרון ,7821.77821.7Judeaיהודה, Samaria and
עזה2 Gazaוחבל Area2
ושומרון 7321.07321.0Judeaיהודה and Samaira

עזה 50.750.7חבל
 

Gaza Area

1 Bedouin tribes are not included in the localities; as for the
mixed localities, see introduction. 2 Israelis.

היישובים בדבר ביישובים; כלולים אינם הבדוים שבטי 1

ישראלים. 2 מבוא. ראה המעורבים,

. היישוב גודל לפי ויישובים1, (אלפים) אוכלוסייה ב/8. לוח
TABLEII/8.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES', BY SIZE OF LOCALITY

Localities ' Populationיישובים יישאוכלוסייה
lities

■בים
Loca

אוכלוסייה
Population

ביישוב אוכלוסייה
Population in locality31 XII22 V31 XII31 XII22V31 XII31 XII31 XII31 XII31 XI

1953196119821953196119821953198219531982

מוחלטים Absoluteמספרים numbersיםאחוPercentages

הכל 8488731,0861,669.42,179.54,063.6100.0100.0100.0100.0סך
TOTAL
09994771025.03.95.811.19.40.30.1

10019914810911123.017.115.817.410.21.40.4
200499362411460116.5138.2158.242.742.47.03.9
5009999912121665.175.9140.811.719.93.93.5

1 ,000 1 ,99946515165.276.072.25.44:73.91.8
2,0004,999575045178.0164.8145.35.74.110.73.6
5,0009,999202040139.9145.0273.62.33.78.36.7
10,00019,99991424135.7175.3345.11.12.28.18.5
20,00049,999101522269.5471.0707.61.22.016.117.4
50,00099,999. ■ 25144.8348.5.0.58.6

100,000+3' 310651.5736.51.802.30.30.939.044.4
בדוים '._20.127.046.1שבטי 1.211
Bedouin tribes

ליישובים מחוץ 0.1_3.82.4גרים
Living outside localities

1 Lxcl. 36 Bedouin tribes. הבדוים. שבטי 36 כולל אינו 1
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גיל ולפי ונפה מחוז אוכלוסייה, קבוצת לפי ב/9.אוכלוסייה, לוח

TABLE II/9.POPULATION, BY POPULATION GROUP, DISTRICT AND SUBDISTRITC
AND BY AGE
31 XII 1981

Thousandsאלפים

Ageילג
הכל סר

לנפה Districtמחוז and subdistrict
Total0141519202425293044456465+

כולל 3,977.91,322.2344.2332.4333.5686.7617.7341.2GRANDסך TOTAL

ירושלים 457.1166.543.040.439.576.759.331.7Jerusalemמחוז District

הצפון 626.5251.264.757.150.495.874.133.2Northernמחוז District

צפת 66.124.26.46.25.910.98.63.9Zefatנפת SubDistirc!

כנרת 62.224.06.15.55.210.07.83.7Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 229.791.423.921.018.335.027.612.5Yizreelנפח SubDistrict

עכו 268.5111.628.324.521.039.930.013.1Akkoנפת SubDistrict

חיפה 569.9177.847.344.644.496.8100.458.7Haifaמחוז District

חיפה 406.4114.630.830.531.972.079.347.3Haifaנפת SubDistrict

חדרה 163.663.216.514.112.524.821.111.4Haderaנפת SubDistrict

המרכז /807.4265.867.666.171.4149.2122.165.2Centraמחוז District

השרון 187.763.016.715.915.431.428.916.4Sharonנפת SubDistrict

תקוד, פתח 287.292.223.122.825.656.044.123.4Petahנפת Tiqwa Sub
District

רמלה 110.139.110.49.99.518.315.37.4Ramנפת la SubDistirct

רחובות 222.471.417.417.620.943.533.717.9Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 1.004.0270.873.877.181.0178.8199.2123.2TelAvivמחוז District

הדרום 485.7180.546.144.142.582.361.228.9Southernמחוז District

אשקלון 203.571.818.717.617.435.328.414.3Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 282.2108.727.426.525.147.132.814.6Beerנפת Sheva SubDistrict

שומרון, .27.29.61.73.14.36.91.40.3Judeaיהודה, Samaria.

וסיני עזה Gazaחנל Area Sc Sinai

andוהגולן' the Golan1
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(המשך) גיל ולפי ונפה מחוז אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, ב/9. לוח
TABLE 1j/9._pOPULATION, BY POPULATION GROUP, DISTRICT AND SUBDISTRICT

ANDBYAGE (com.)

Thousands 31 xu 1981 אלפים

ונפה מחוז
הכל סך

Total

Ageג

District and subdistrict
0141519202425293044456465+

כולל סך 3,320.31,013.8266.4271.0286.5599.7561.3321.7JEWSיהודים GRAND TOTAL

ירושלים 336.0110.728.729.431.061.048.027.2Jerusalemמחוז District

הצפון מחוז
צפה נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
עבו נפת

332.0
61.0
47.3
115.0
98.6

/08.5
21.7
17.0
38.7
31.1

28.6
5.8
4.3
10.4
8.1

28.6
5.8
4.1
10.1
8.7

28.8
5.6
4.1
9.7
9.2

55.3
10.3
8.0
19.2
17.8

47.8
8.2
6.6
17.5
15.5

24.4
3.7
3.2
9.3
8.2

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizrecl SubDistrict
Akko SubDistrict

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

464.8
372.3
92.4

129.0
1(0).4
28.6

34.8
27.0
7.8

34.6
27.2
7.4

36.7
29.2
7.5

82.5
66.7
15.8

91. 5
75.7
15.8

55.8
46.2
9.6

Haifa District
Haifa SubDisirict
Hadcra SubDistrict

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת

רמלה נפת
רחובות נפת

743.4
149.6
275.0

97.3
221.5

236.2
45.5
86.4

33.1
71.2

60.0
12.2
21.6

8.9
17.3

59.7
12.2
21.5

8.5
17.4

66.4
12.6
24.7

8.5
20.7

140.5
26.1
54.4

16.6
43.3

117.0
25.7
43.2

14.4
33.7

63.6
15.3
23.1

7.2
17.9

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa Sub
District

Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

אביב הל 993.5266.472.776.080.1177.2198.2122.9Telמחוז A viv District

הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

433.4
202.8
230.6

153.4
71.6
81.8

39.9
18.7
21.2

39.6
17.5
22.0

39.2
17.3
21.9

76.3
35.1
41.2

57.4
28.3
29.0

27.6
14.2
13.4

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

שומרון, ,27.29.61.73.14.36.91.40.3Judeaיהודה, Samaria,

וסיני עזה Gazaחבל Area St. Sinai

andוהגולן1 the Golan'

 לאיהודים
כולל סך

657.5308.377.961.547.087.056.419.5NON JEWS 
GRAND TOTAL

ירושלים 121.155.814.311.08.415.711.34.6Jerusalemמחוז District

הצפון מחוז
מזה:

כנרת נפת
יזרעאל נפת

עכו נפת

304.5

14.9
114.7
169.8

142.7

6.9
52.7
80.6

36.1

1.7
13.5
20.2

28.6

1.4
10.9
15.8

21.6

1.1
8.4
12.0

40.5

2.0
15.8
22.0

26 "3

1.2
10.0
14.5

8.9

0.5
3.3
4.9

Northern District
Thereof:
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

105.2
34.1
7!.l

48.8
14.2
34.6

12.4
3.8
8.7

10.0
3.3
6.7

7.7
2.7
5.0

I4.J
5.3
9.0

8.9
3.6
5.4

2.9
1.2
1.7

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

המרכז מחוז
מזה:

השרון נפת

64.0

38.1

29.6

17.5

7.6

4.5

6.4

3.7

5.0

2.8

8.7

5.3

5.0

3.2

1.7

I.I

Central District
Thereof:
Sharon SubDistrict

אביב הל 10.54.41.21.00.91.71.00.3Telמחוז Aviv District

הדרום 52.327.16.44.53.36.03.81.2Southernמחוז District

1 Israelis. ישראלים. 1
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וגיל יישוב צורת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, ב/10. לודו
TABLEII/10.POPULATION, BY POPULATION GROUP,

TYPE OF LOCALITY AND AGE
31 XII 1981

Thousandsאלפים

יישוב הכלצורת סך
Total

Ageיל
Type of locality

01314171824253435444554556465+

כולל 3,977.91,252.3281.5465.2636.3383.8329.9341.2סך 287.8GRANDTOTAL

 עירוניים יישובים
הכל סך

3,458.01,055.9238.5399.6555.5337.5295.6.3IS5 262.0Urban localities 
total

ירושלים 412.7142.331.351.165.238.930.629.2מזה: 24.3Thereof: Jerusalem

כפריים a*46.334.227.5*519.8196.442.965.8יישובים 25.8Rural localities

כולל סך  3,320.3959.9217.1374.4556.1330.0293.9321.7יהודים 267.4JEWS GRAND
TOTAL

 עירוניים יישובים
הכל סך

2,999.5861.2193.8335.0497.5298.C269.2298.3246. SUrban localities 
10101

ירושלים
אביביפו תל

חיפה
אחרות ערים
יישובים

אחרים: עירוניים
ותיקים
חדשים

297.6
320.9
211.1

1,466.2
703.8

91.1
69.5
49.0

423.9
227.7

20.3
16.8
11.8

93.8
51.1

35.6
32.4
20.8

157.0
89.0

51.9
44.2
30.5

249.1
121.7

29.7
29.8
21.0

150.3
67.1

24.1
34.1
22.9

133.4
54.7

24.8 20.2
55.3 38.8
31.2 23.8

140.0118. 6
47.0 45.4

Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa
Other towns and
other urban
localities:
Veteran
New

 כפריים יישובים
הכל סך

320.798.823.239.658.632.024.723.2 20.6Rural localities 
total

מושבים
קיבוצים

יישובים שאר
כפריים

152.7
113.6
54.4

51.3
32.2
15.3

11.9
7.9
3.4

17.3
14.9
7.4

25.3
21.5
11.8

14.6
11.5
5.9

12.1
8.7
3.9

10.4 9.9
8.9 7.9
3.9 2.8

Moshavim
Qibbuzim
Other rural
localities

 לאיהודים
כולל סך

657.5292.464.490.980.235.9* 53.719.5 20.5NONJEWS 
GRAND TOTAL

 עירוניים יישוניס
הכל סך

458.4194.744.764.658. D39.526.415.2 15.3Urban localities 
total

ירושלים
אבביפו תל

וחיפה
אחרית ערים
.יישובים

אחרים עירוניים

115.1
27.2

316.1

51.2
10.4

133.1

11.0
2.4

31.3

15.5
3.7

45.4

13.3
3.6

41.1

9.2
2.8

27.5

6.5
1.9

18.0

4.4 4.1
1.1 1.2

9.7 10.0

Jerusalem
Tel AvivYafo
and Haifa

Other towns and
other urban
localities

כפריים i9.54.3.199.197.619.726.322.214יישובים 5.2Rural localities
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ויישובים/ (אלפים) אוכלוסייה ו. ו ב/ לוח
אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת לפי

31 *\\ 1981

אוכלוסייה
Population

יישובים
Localities

20 V 1972

אוכלוסייה
Population

יישובים
Localities

22 V 1961

אוכלוסייה
Population

יישובים
Localities

אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת

3,977.9

3.458.0
2,793.1
664.9

519.9
95.7
80.5
144.6
8.4

113.7
54.5
20.1
2.4

3,320.3

1,060 3,147.7

2.684.6121
2,168.137
516.584

463.1939
111.026
72.4147

125.1409
5.538

89.7259
44.6

12.260
2.6

950 2,686.7

905

99
31
68

806
32
104
353
33
233

51

802

מוחלטים מספרים
2,179.5 873

1.697.9
1,409.3

481.6
139.6
100.3

120.6
4.0
77.1

29.0
6.7

4.1

1,932.4

65
25
40

808
39
129
346
20
228

4
42

771

631.634.5862,429.3922.999.6

231,347.0292,003.4352,558.6
40287.557425.9574^1.0

708297.9716257.4858320.7

1346.1

5739.94724.19333.3
346120.2353124.9409144.4

204.0335.5388.4

22877.023389.5259113.6

42.0
406.55012.15919.9

2.2


1.3


1.2

109247.1110461.0117657.5

863.420255.236458.4
862.38164.78234.5

1.21290.628223.9

101183.790205.781199.2

2693.532111.02695.7
7360.45748.35447.2
_0.60.4

0.5
27.044.6

54.5

0.110.1ן20.2

1.91.21.2

כולל סך

עירוניים יישובים
ערים

אחרים עירוניים יישובים

כפריים יישובים
גדולים כפרים
קטנים כפרים

מושבים
שיתופיים מושבים

קיבוצים
בדוים ושבטי ארעיים יישובים

וכוי חוות מוסדות,
ליישובים מחוץ גרים

הכל סך  יהודים

עירוניים יישובים
ערים

אחרים עירוניים יישובים

כפריים יישובים
גדולים כפרים
קטנים כפרים

מושבים
שיתופיים מושבים

קיבוצים
ארעיים יישובים

וכוי חוות מוסדות.
ליישובים מחוץ גרים

הכל סך  לאיהודים

עירוניים יישובים
ערים

אחרים עירוניים יישובים

כפריים יישובים
גדולים כפרים
קטנים כפרים

שיתופיים מושבים
בדוים שבטי

וכוי חוות מוסדות,
ליישובים מחוץ גרים

מבוא. די  עזה וכחבל ושומרון ביהודה ישראלים על בדוים; שבטי 36 כולל אינו ו
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TABLEII/ll.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES1, BY TYPE OF LOCALITY
AND POPULATION GROUP

198231 Populationאוכלוסייה\\

20אוכלוסייהיישובים V 197231 XII 198131 XII 1982
Type of locality and population group

LocalitiesPopulation

Absolute numbersאחוזיםPercentages

1,0864,063.6100.0100.0 100.0GRAND TOTAL

1223.525.785.386. 8 86. 9Urban localities
372,831.568.969.7 70.2Towns
85694.216.417.1 16.7Other urban localities

964537.914.713.2 U.IRural localities
2799.93.52.5 2.4Large villages
17098.42.32.4 2.0Small villages
405144.94.03.6 3.6Moshavim
418.90.20.2 0.2Collective moshavim
264116.02.82.9 2.9Qibbuzim

46.11.4I.I 1.4Temporary localities and Bedouin tribes
5721.50.40.5 0.5Institutions, farms etc.


2.40.10.1 0.1Living outside localities

9623,373.2100.0100.0 100.0JEWS  TOTAL

913.043.690.490.2 90.3Urban localities
352,591.174.676.8 77.1Towns
56452.515.913.4 13.3Other urban localities

S7I329.69.69.8 9.7Rural localities
 Large villages
10537.90.91.1 1.0Small villages
405144.64.64.3 4.3Moshavim
418.80.20.3 0.3Collective moshavim
264115.83.33.4 3.4Qibbuzim

 Temporary localities
5621.30.40.6 0;6Institutions, farms etc.
1.20.10.0 0.0Living outside localities

131690.4100.0100.0 100.0NONJEWS TOTA L

38482.255.469.8 69.7Urban localities
8240.435.734.8 35.7Towns
30241.819.635.0 34. 1Other urban localities

93208.244.630.2 30.3Rural localities
2799.924.114.5 14.6Large villages
6560.510.58.8 7.2Small villages
050.10.( 0.1Moshavim. Qibbuzim

40.19.76.7 8.3Bedouin tribes
10.10.00.0 0.0Institutions. farms etc.


1.20.30.2 0.2Living outside localities

1 Excl. 36 Bedouin tribes; as for Israelis in Judea, Samaria and Gaza Area  see introduction.
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ארגונית והשתייכות יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים1 לוד1ב/2ו.
TABLE11/12.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY AND

ORGANIZATIONAL AFFILIATION
31 XII 1982

יישוב צורת
ארגונית והשתייכות

Localitiesיישוב ים
(אלפים) אוכלוסייה

Population (thousands)

Type of locality and
organizational affiliation הכל סך

Total

יהודיים מזה:
Thereof: Jewish

יהודים מזה.
Thereof: Jews

ותיקים
Veteran

חדשים
New

הכל סך
Total

n

JI sPS "IsFe.2
a

ri

PI ■I

כולל 1,0862936694,063.62,455.4917.8GRANDסך TOTAL

עירוניים יישובים
הכל סך 12245463,525.72^25.1716.5URBAN LOCALITIES

 TOTAL

.3724112.831עריס 52. 148. 9442.2Towns

אחרים עירוניים 852135694.2178.2274.2Otherיישוכיס urban localities

כפריים יישובים
הכל סך 964248623537.9128.3201.4RURAL LOCALITIES

 TOTAL

הכל פך  1972283198.213.824.1Villagesכפרים  total

 גדולים כפרים
לאיהודיים .

27


99.9Large villages 
nonJewish

קטנים 170228398.413.824.1Smallכפרים villages

ומושבים מושבים
הכל סך  שיתופיים

44683363153.733.0120.5Moshavim and collective
moshavim  total

הבל 0ך  40577328144.930.8113.8Moshavimמושבים  total

המושבים 2444819689.419.769.5Moshavimתנועת Movement

המזרחי 28.42.925.4HaPoel!6766הפועל HaMizrahi

התקלאי 46123413.24.98.2Halhudהאיחוד HaHaqlai

הציוני 173145.10.84.3HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 6פועלי


62.4
2.4Poale Agudat Yisrael

13חרות
132.5


2.5Herut

האכרים 5321.60.90.6Farmer'sהתאחדות federation

ארגונית השתייכות 7522.41.50.9Noללא affiliation
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והשתייכות יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים1  ב/12. לוח
(המשך) ארגונית

TABLE II/l2.LOCALITIES ' AND POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY AND
ORGANIZATIONAL AFFILIATION (cont.)

31 XII 1982

(אלפים) אוכלוסייה
Localitiesיישוב ם

Population (thousands)

יהודיםמזה":יהודייםמזה:
JewishThereof:Thereof: Jews

יישוב PnTypeצורת of locality and
ארגונית הכלוהשתייכות הכלחדשיםותיקיםסך £<lסך 8organizational affiliation

TotalVeteranNewTotaln H=
ם u s? lia = =

? = 2
 CO£~ of

aa

 שיתופיים 416358.92.16.7Collectiveמושבים moshavim 
הכל totalסך

:Thereofמזה:

המושכים 5321.21.00.2Moshavimתנועת Movement
המזרחי 992.82.8HaPoelהפועל HaMizrahi

הקיבוצית 6151.30.50.9Theהתנועה United Qibbuz
Movementהמאוחדת

הציוני 8171.20.21.0HaOvedהעובד HaZiyyoni

440.80.8Herutחרות
ישראל אגודת 440.80.8Poaleפועלי Agudat Yisrael

החקלאי 2110.60.40.1Halhudהאיחוד HaHaqlai

הכל סך  .264134130116.076קיבוצים S39.4Qibbuzim  total
:Thereofמזה:

הארצי 81404138.525.512.9HaQibbuzהקיבוץ HaArzi
הקיבוצית 158857367.546.021.5Theהתנועה United Qibbuz

Movementהמאוחדת
המזרחי 165116.73.33.4HaPoelהפועל HaMizrahi
הציוני 5321.81.30.5HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 2111.30.40.9Poaleפועלי Agudat Yisrael
ארגונית השתייכות 110.10.1Noללא affiliation

כרוים 46.1Bedouinשבטי tribes

 וכוי חוות .5194721.55.116.2Ihslitutionsמוסדות, farms, etc.  total
הכל סך

חקלאיים ספר 12575.72.73.0Agriculturalבתי schools
אחרים חינוך 174136.32.43.9Otherמוסדות educational institutions

רפואה 110.10.1Medicalמוסדות institutions

כפריים 24247.37.3Ruralמרכזים centers
אחרים 222.01.9Otherמוסדות institutions

לאיהוד"ם I0.1מלסדות
NonJewish institutions

ליישובים מחוץ 2.41.2Livingגרים outside localities

1 Excl. 36 Bedouin Tribes.
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יישוב וצורת נפה מחוז, לכי אוכלוסייה, ב/13. לוח
311// 1982

אלפים

עירוניי כפרייםDocalitiesUrbanיישובים יישובים

ונפה מחוז
כולל סך
Grand
Totalהכל סך

אוכלוסייה קבוצת
Population group

ערים

יישובים
עירוניים
הכלאחרים סך

קבוצת
group

אוכלוסייה
Population

Total
יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

TownsOther
urban
localities

Total
יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

כולל 4,063.63,043.6סך 3,525.7482.22,831.5694.2537.9329.6208.2

ירושלים 468.2324.3מחוז 444.5120.2424.420.123.619.83.8

הצפון 661.0224.9מחוז 426.3201.4236.7189.6234.7110.0124.7

צפת 67.338.8נפת 39.30.532.86.528.023.34.8

כנרת .63.629נפת 1 39.210. I29.39.9'24.419.05.3

יזרעאל 234.675.5נפת 161.085.690.270.873.641.432.2

עכו 276.681.6נפת 186.7105.184.4102.389.919.770.2

גולן. 18.9נפת
 

18.96.712.2

חיפה 576.4441.6מחוז 529.557.9385.2144.346.926.220.7

חיפה 409.0368.0נפת 399.931.9345.854.19.16.13.1

חדרה 167.473.7נפת 129.6.56.039.490.237.820.117.6

המרכז 829.8679.1מחוז 738.058.8559.1178.991.984.77.2

השרון 190.7115.7נפת 152.336.6101.750.638.435.82.6

תקוה פחח נפת .297.3269.4 277.78.3204.473.319.615.14.5

רמלה 111.280.1נפת 93.313.284.19.217.917.80.1

רחובות 'נפת 230.6213.8 214.60.8168.945.716.016.00.0

אביב תל 1.008.8996.4מחוז 1.007.310.9919.388.01.51.50.0

הדרום 497.7373.8מחוז 376.83.0306.870.0120.969.151.8

אשקלון 208.0167.9נפת 168.40.6147.021.439.639.50.1

שבע באר 289.6206.0נפת 208.32.4159.848.581.329.651.7

. שומרון, יהודה,
עזה1 וחבל

.21.73.3 3.3


3.318.318.3


ישראלים. ו
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TABLE11/13.POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY
31 XII 1982

Thousands
Rural localities

Dislirct and subdistricl

מחוץ גרים
ליישובים
Living
outside
localities

מוסדות.
וכוי חוות
lnstitu
lions,

farms. elc.

שבטי
בדוים
Bedouin
tribes

קיבוצים
Qibbuzim

מושבים
שיתופיים
Collective
moshavim

מושבים
Moshavim

כפרים
קטנים
Small
villages

כפרים
גדולים
Large
villages

GRAND TOTAL

Jerusalem Dislrict

Northern District

Zefal SubDistrict

Kinneret SubDistrict

Yizreel SubDistrict

Akko SubDistrict

Golan SubDistrict

Haifa District

Haifa SubDistrict

Hadera SubDistrict

Central Pistrict

Sharon SubDistrict

Petah Tiqwa SubDistrict

Ramla SubDistrict

Rehovot SubDistrict

Tel Aviv District

Southern District

Ashqelon SubDistrict

Beer Sheva SubDisuicl

Judea. Samaria and
Gaza Area'

2.4

0.1

0.8

0.4

0.3

0.6

0.3

0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.1

0.1

21.5

1.2

1.30.6

0.00.0

0.40.0

0.4

0.:0.2

0.7

4.5

1.5

3.1

6.1

2.1

J

1.1

2.7

'0.9^

5.6

3.5

2.1

1.8

116.01.1

3.0

59.94.7

13.0


10.2


25.60.7

9.54.0

1.6


12.00.9

3.30.9

8.7


17.6■ 

7.8

3.0

3.3

3.6

40.5

40.5

0.3

98.4144.98.9

2.12.813.20.6

76.156.431.93.2

2.35.47.3

2.27.93.40.3

15.019.311.90.7

48.918.07.71.4

8.45.81.60.7

1.114.36.31.0

2.20.9

7.112.15.41.0

3.511.550. J2.1

7.720.00.6

3.!2.610.00.2

0.113.00.2

1.17.51.2

0.3

y.v1.339.91.322.1

24.11.210.7

9.91.315.80.111.4

12.02.80.71.1

1 Israelis
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מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה יישובים1 ב/14. לוח
TABLE11/14.LOCALITIES1 AND POPULATION (thousands), BY MUNICIPAL STATUS

31 XII 1982

מוניציפאלי יישוביםמעמד
Localities

אוכלוסייה
PopulationMunicipal status

כולל 1,0864,063.6GRANDסך TOTAL
372,831.5Municipalitiesעיריות

מקומיות 130804.8Localמועצות Councils
אזוריות 8772מועצות 344.8Regional Councils

מוניציפאלי מעמד 42380.2Noחסרי municipal status
ליישובים מחוץ גרים


2.4Living outside localities

 אזוריות 877344.8Regionalמועצות councils 
הכל totalסך

45.0Onoאונו
30.7Allonaאלונה
276.8Eshkolאשכול

טוביה 2310.0Beerבאר Tuvya
שמעון 124.6Beneבני Shimon

שאן בית 219.0Biqatבקעת Bet Shean
63.7Brennerבתר

72.3Gederot.גדרות
274.8Golanגולן

עציון 102.6Gushגוש Ezion
229.4Gezerגזר

רוה 82.6Ganגן Rawe
השרון 3010.0DeromHaדרום Sharon

2815.3HaGilboaהגלבוע
העליון4 2511.9HaGalilהגליל HaElyon4
התחתון 144.3HaGalilהגליל HaTahton

השרון 114.4Hadarהדר HaSharon
התיכונה 71.6HaAravaהערבה HaTikhona

חברון Harהר Hevron
הצפוני 83.2HaSharonהשרון HaZefoni

116.3Zevulunזבולון
אילות 71.2Hevelחבל Elot
יבנה 83.7Hevelחבל Yavne

אשקלון 187.5Hofחוף Ashqelon
הכרמל 238.5Hofחוף HaKarmel

השרון 125.5Hofחוף HaSharon

עזה 50.7Hofחוף Azza
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מוניציפאלי(המשך) מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה ב/14.יישובים1 לוח
TABLEII/14.LOCALITIES1 AND POPULATION (thousands), BY MUNICIPAL STATUS

)cont.)
31 XII 1982

Municipal status
אוכלוסייה
Population

יישובים
Localities

מוניציפאלי מעמד

Yoav

Lakhish

Mevo'ot HaHermon5

Megiddo

Megillot

Modiim

Matte Asher6

Matte Binyamin

Matte Yehuda

Menashe

Maale Yosef

Merom HaGalil

Merhavim

Merkaz HaGalil

Misgav

Nahal Soreq

Azzata

Emeq HaYarden

Emeq Hefer

Emeq Yizreel

Emeq Lod

Arvot HaYarden

Ramat Negev

Shomron

Shaar HaNegev

Shafir

Tamar

4.4

5.5

2.5

7.8

0.4

9.1

15.5

4.5

23.5

10.4

4.3

10.4

6.8

5.9

1.9

1.9

6.1

9.6

22.5

19.1

6.8

2.0

2.0

3.4

5.0

7.1

0.9

13

15

8

13

4

22

31

20

66

23

16

26

17

4

20

5

16

20

46

35

10

16

7

16

U

14

4

יואב

לכיש

החרמוןי מבואות

מגידו

מגילות

מודיעים

אשר6 מטה
בנימין מטה
יהודה מטה

מנשה

יוסף מעלה
הגליל מרום

מרחבים

הגליל מרכז

משגב

שורק נחל
עזתה

הירדן עמק
חפר עמק

יזרעאל עמק
לוד עמק

הירדן ערבות

נגב רמת

שומרון

הנגב שער

שפיר

תמר

1 Excl. 36 Bedouin Tribes. 2 Incl. 3 Bedouin tribes.
3 Incl. 33 Bedouin tribes. 4 Excl. localities of "Mevoot
HaHermon" regional council. 5 Not an independent
regional council; connected with HaGalil HaElyon and included
in its boundaries, but coded separately. 6 Merger of 3
regional councils; Gaaton, Sullam Zor and Naaman.

נ אוכלוסיית כולל 2 הבדוים. שבטי 36 כולל איני 1

בדויס. שבטי 33 אוכלוסיית כולל 3 בתים.. שבטי
מבואות אין 5 החרמון. מבואות יישובי כולל לא 4
הגליל במ"א קשורה היא עצמאית. אזורית מועצה החרמון
סימול לה ניחן אך בתחומה. ונמצאת העליון
געתון, האזוריות; המועצות 3 של איחוד 6 עצמאי.

ונעמן. צוו סולם
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תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים1 אוכלוסייה ב/15. לוח
231301 ב1982

TABLEII/15.POPULATION IN LOCALITIES1 NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19822

Thousands אלפיס

8 XI31 XII31 XII22V20 V31 XII31 XII31 XII31 XII
Locality יישוב

194819501955196119721975198019811982

סנאן 1.51.63.64.35.35.45.6Abuאבו Sinan
יהודה 1.311.910.314.217.219.619.619.8Orאור Yehuda
עקיבא 1.73.26.46.88.07.98.1Orאור Aqiva

3.13.53.74.54.66.46.56.6Azorאזור
0.55.313.115.819.419.519.6Elatאילת

1.72.23.74.45.45.55.6Iksalאכסאל
פחם אל 4.46.17.513.415.819.319.920.6Ummאם al Fahm

1.92.43.74.45.35.45.6I'billinאעבלין
0.64.69.310.712.112.312.7Ofaqimאפקים
4.640.352.564.466.068.0Ashdodאשדוד
5.116.624.343.047.953.153.554.1Ashqelonאשקלון

גרביה אל 3.84.77.68.810.510.811.2Baqaבאקה al Gharbiyye
שבע 8.320.543.585.396.5109.6111.2112.6Beerבאר Sheva
גץ 2.12.63.84.35.25.35.4Beitבית Jann
שאן 2.96.49.711.312.313.313.413.5Betכית Shean
שמש 0.23.07.010.111.212.312.513.0Betבית Shemesh
ברק 9.314.328.047.075.783.091.492.894.8Beneבני Beraq
ים 2.35.516.031.7100.1118.1132.1132.8134.5Batבת Yam

9.612.019.830.948.650.049.248.648.3Givatayimגבעתיים
שמואל 1.92.83.33.55.16.27.47.98.4Givatגבעת Shemuel

0.12.53.94.55.65.86.06.16.2Gederaגדרה
תקוה 2.62.63.23.45.25.56.0Ganneגני Tiqwa

אזרקא 1.31.62.93.64.64.85.0Jisrג'סר AzZarqa

כרמל אל 3.34.16.17.08.28.38.6Daliyatדאלית al Karmel
0.35.023.727.428.027.727.6Dimonaדימונה

השרון 3.53.612.111.213.915.618.619.220.1Hodהוד HaSharon
5.312.221.026.941.447.8הרצליה

A C

58.9
A Q

60.7
A Q

63.2
C 1

Herzeliyya

Zikhron Ya'aqov

Hadera
יעקב זכרון

חדרה

1.9

11.8

3.0

15.0

4.0

22.5

4.4

25.6

4;3

32.2

כ.4

35.7

H.O

38.739.0

J, 1

39.4
9.617.130.549.098.8114.0130.9132.3134.6Holonחולון
98.6140.0158.7183.0219.6227.2230.0227.4226.1Haifaחיפה

יהודים :85.6122.0150.0174.8207.2213.4214.1211.1209.4Thereofמזה: Jews

הגלילית 2.04.65.35.56.36.46.5Hazorחצור HaGelilit
5.512.216.820.823.726.028.729.029.3Tiberiasטבריה
5.16.17.612.214.016.316.817.2Taiyibeטיבה
3.64.55.58.49.310.811.011.3Tiraטירה

כרמל 5.212.811.014.615.715.615.615.5Tiratטירת Karmel
3.24.35.38.510.212.312.613.1Tamraטמרה
1.92.33.94.45.45.55.7Tur'anטרעאן

1.52.35.410.110.712.312.813.7Yavneיבנה
0.03.16.06.99.010.112.112.613.0Yehudיהוד
2.02.54.95.77.07.27.5Yafiיפיע

עלית 3.84.25.15.25.5Yoqne'amיקנעם 11111

0.51.65.96.46.36.56.6Yeruhamירוחם
84.0123.0146.167.4313.9355.5407.1415.0424.4Jerusalemירושלים

יהודים :82.9120.0144.064.8230.3259.4292.3297.6304.2Thereofמזה: Jews
2.42.74.45.06.06.26.4Yirkaירכא

יאסיף 2.33.03.84.55.35.45.5Kafarכפר Yasif\
כנא 3.03.45.26.27.57.77.9Kafarכפר Kanna \

מנדא 1.82.33.94.76.06.26.5Kafarכפר Manda * ;
סבא 5.512.216.017.926.731.839.541.243.2Kefarכפר Sava /
קאסם 2.02.64.95.77.17.37.6Kafarכפר Qasem '

קרע 2.32.95.05.66.97.17.4Kafarכפר Qara'
3.86.913.414.315.7Karmielכרמיאלי,
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תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים1 אוכלוסייה ב/15. לוח
(המשך) 231 xii ב1982

TABLE H/l5.POPULATION IN LOCALITIES1 NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19822 (cont.)

Thousands אלפי0

8יישוב XI31 XII31 XII22 V20V31 XII31 XII31 XII1 XII
194819501955196119721975198019811982

Locality

1.112.117.219.030.635.540.340.740.9Lodלוד
יהודים :11.016.017.627.631.534.434.534.4Thereofמזה: Jews

ציח 1.93.94.75.05.96.47.1Hevasseretמבשרת Ziyyon
3.44.06.57.59.29.59.9vlagharמגאר

אלכרום 2.52.84.45.06.06.16.3Wajdמגיד AlKurum
העמק 2.74.010.011.813.713.814.1Migdalמגדל HaEmeq

1.33.35.05.47.07.47.7VlaalotTarshihaמעלותתרשיחא
יהודים :1.73.23.44.75.05.2Thereofמזה; Jews

1.75.09.814.623.827.328.828.828.6Sahariyyaנהריה
ציונה 2.36.510.510.912.212.914.014.114.6Vesנס Ziyyona

44.144.945.6Nazareth§30.0§35.3§26.2§23.0§20.0נצרת
עלית 4.315.018.822.622.923.4Nazeratנצרת Illit

2.96.57.28.19.49.29.19.19.4Nesherנשר
2.95.86.88.18.48.5Netivotנתיבות
11.623.031.041.371.182.498.499.8101.7Netanyaנתניה
4.35.18.39.711.812.212.7Sakhninסחנין

מאהל 1.52.03.54.04.95.05.1Einעין Mahel
4.012.219.225.233.735.638.739.139.0Akkoעכו

יהודים :0.98.214.219.025.527.029.629.929.9Thereofמזה: Jews
2.42.94.34.95.85.96.1Isifyaעספיא
2.56.210.313.817.318.520.320.721.2Afulaעפולה
2.93.76.17.29.09.29.5Arrabeעראכה
5.68.811.611.912.9Aradערד

161.84.04.85.65.65.8Ar'araערערה
1.42.03.44.04.85.05.2Fureidisפרדיס

חנהכרכור 9.76.610.610.613.814.915.815.815.9Pardesפרדס HannaKarkur
תקוה 21.931.844.854.093.0106.8119.8121.7124.0Petahפתח Tiqwa

14.516.116.516.9Zefat§14.0§11.0§9.0§2.35.5צפת
2.33.05.05.97.37.57.8Qalansaweקלנסוה

אונו 0.41.48.08.217.119.422.722.822.8Qiryatקרית Ono
אתא :4.88.016.319קרית 126.829.231.732.132.7Qiryat Atta

ביאליק 2.12.86.09.617.922.728.629.730.5Qiryatקרית Bialik
;ת 10.119.121.524.324.624.9Qiryatקרית Gat

טבעון 3.04.57.79.59.910.510.810.811.0Qiryatקרית Tivon
ים 0.97.89.010.319.924.729.029.730.3Qiryalקריה Yam

מוצקין .קרית 3.54.27.78.917.621.124.425.226.3Qiryat Motzkin
מלאכי 2.74.68.99.711.511.912.4Qiryatקריה Malakhi
שמונה קריה

1.46.311.815.115.616.015.715.9Qiryat Shemona
3.03.03.94.34.84.95.0Rameראמה

העין 5.98.19.312.012.412.712.712.6Roshראש HaAyin
לציק 10.418.021.527.953.068.392.095.5100.5Rishonראשון LeZiyyon

רהט 6.09.09.9Rahat
12.518.226.029.039.350.166.267.168.4Rehovotרחובות
2.52.74.14.85.65.65.8Reineרינה
1.512.621.723.234.136.841.742.343.2Ramlaרמלה

יהודים :10.819.521.029.831.735.535.936.6Thereofמזה: Jews
גן 17.230.058.590.8118.0121.1120.3119.1118.3Ramatרמה Gan

השרון I.I3.27.710.520.024.431.231.732.6Ramatרמת HaSharon
5.97.89.510.115.220.332.334.637.2Raananaרעננה
1.03.57.68.58.78.79.0Sederotשדרות
3.95.47.211.613.215.716.216.8Shefaramשפרעם

אביביפו 248.5335.0359.7386.1363.8353.8334.9329.5325.7Telתל AvivYafo
יהודים :244.6330.0354.0382.4357.4346.6326.5320.9316.7Thereofמזה: Jews

I See introduction.
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internal migration פנימית הגירה
יישובים, ובין יישובים בתוך יהודים של פנימית1 הגירה ב/6ו. לוח

יישוב וצורת נפה מחוז, לפי
TABLE11/16.INTERNAL MIGRATION1 OF JEWS WITHIN AND BETWEEN
LOCALITIES, BY DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY

יישובים בין
Betweenבתוך localities
היישוב

Within theמאזןיוצאיםנכנסים
localityEnteredLeftBalance

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

1965108,320128,824128,8241965

197097,00999,87199,8711970

197595,682107,213107,2131975
1977149,890128,242128,2421977
1978140,814111,969111,9691978
1979122,665110,0561 10,0561979

1980131,251113,667113,6671980

1981§ 198,565§ 143,487§143,4871981

כולל סך  1982314,020172,656172,6561982  GRAND TOTAL

ונפה Districtמחוז and subdistrict

ירושלים 42,32612,21213,503מחוז 1,291Jerusalem District

הכל סך  הצפון 30,34417,60517,135470Northernמחת District  total
צפת 5,9763,2933,311נפת 18Zefat SubDistirct
כנרת 4,3251,9752,239264Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 11,2805,2355,752517Yizreelנפת SubDistrict
עכו 8,3716,0015,398603Akkoנפת SubDistrict
גולן 3921,101435666Golanנפת SubDistirct

הכל סך  חיפה 39,27522,45223,380928Haifaמחוז District  total
חיפה 30,81018,00218,849847Haifaנפת SubDistrict
חדרה 8,4654,4504,53181Haderaנפת SubDistrict

הכל סך  המרכז 67,39940,92233.7637.159Centralמחוז District  total
השרון 12,2585,6035,767נפת 164Sharon SubDistrict

תקוה פתח 24,56416,73612,1044,632Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 10,6604,1555,407נפת 1,252Ramla SubDistrict

רחובות 19,91714,42810,4853,943Rehovotנפת SubDistirct

אביב תל 71.68750,06354,6323,969Telמחוז Aviv District

הכל סך  הדרום 61,92522,72624,5781,852Southernמחוז District  total
אשקלון 31,4368,7619,324563Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 30,48913,96515,254נפת 1.289Beer Sheva SubDistrict

וחבל שומרון .9775,9231.5834,340Judeaיהודה, Samaria and
Gazaעזה2 Area2

ידוע 1534,0823.929Notלא known

POPULATION 52



יישובים, ובין יישובים בתוך יהודים של פנימית1 הגירה ב/16. לוח
(המשך) יישוב וצורת נפה מחוז, לפי

TABLE11/16.INTERNAL MIGRATION1 OF JEWS WITHIN AND BETWEEN
LOCALITIES, BY DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY (cont.)

יישוב נכנסיםצורת
Entered

יוצאים
Left

מאזן
BalanceType of locality

(המשך) 19821982 (cont.)

יישובי Typeצורת of locality'
הכל סך  עירוניים יישובים 1,269150.744149.475Urban localities  total

ירושלים 1,430 10,730 9,300Jerusalem

אביביפו 4,317תל 18,591 14,274Tel AvivYafo

2,197חיפה 9,490 7,293Haifa

ותיקות אחרות: 7,431ערים 62,612 70,043Other towns: veteran

4,243חדשות 23,338 19,095new

ותיקים אחרים: עירוניים 1,373יישובים 10,270 11,643Other urban localities: veteran

2,114חדשים 15,713 17,827new

הכל סך  כפריים 77יישובים 15.695 15.772Rural localities  total

ותיקים 300כפרים: 661 961Villages: veteran

524חדשים 693 1,217new

ותיקים 152מושבים: 1,583 1,735Moshavim: veteran

575חדשים 6,160 5,585new

ותיקים 412קיבוצים: 3,332 2,920Quibbuzim: veteran

201חדשים 2,264 2,465new

ותיקים היישובים: I;שאר 16 297 181Other localities: veteran

3חדשים 705 708new

snT 3,814לא 4,199 385Not known

1 For ohanges in 1982  see introduction. 2 Isarelis. 2 מבוא. ראה  ב1982 שחלו השינויים על I
3 Incl. Jewish localities in Judea, Samaria, Gaza Area and בשומרון, ביהודה, יהודים יישובים כולל 3 ישראלים.
Golan which are not detailed by type of locality. יישוב. צורת לפי בפירוט נכללו שלא ובגולן, עזה כד/כל
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DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS דמוגרפיות תכונות

וגיל מין אוכלוסייה, קבוצת לפי ב/17.אוכלוסייה, לוח
TABLE II/l7.POPULATION, BY POPULATION GROUP, SEX AND AGE

31 XII 1982

קבוצת
גיל

כולל Grandסך totalיהודיםJewsNonJews יהודים לא
Age
Group הכל סך

Total
זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

םאלפ ssaneThouי
הכל 4,063.62,034.7סך 2,028.93,373.21,693.0 1,680.2690.4348.7341.7TOTAL
096.046.8 49.272.737.335.423.311.911.40

14374.8182.3 192.5282.9145.4137.491.947.044.914

59473.7230.8 242.9362.1185.6176.5111.557.254.359

1014410.5199.8 210.7316.3162.2154.194.248.645.71014

1519350.2170.2 180.0269.7138.3131.480.541.738.81519

2024333.8164.2 169.6267.6136.0131.666.233.632.62024
2529333.3165.4 167.9283.0143.0140.050.324.925.32529
3034310.9155:4 155.5274.7137.9136.836.217.618.73034

3539239.4120.5 119.0207.9103.5104.431.515.516.13539
4044169.185.8 83.3144.370.673.724.812.712.14044
4549170.787.5 83.1149.973.076.920.810.210.64549
5054162.785.6 77.0145.568.976.617.28.19.15054

5559157.786.1 71.6144.765.579.213.06.16.95559

6064139.672.2 67.4130.263.067.29.34.35.06064

6569112.960.8 52.1106.949.257.76.12.93.26569
7074110.158.6 51.5104.449.055.45.72.53.27074

757965.933.9 32.062.430.232.13.51.81.77579

80+52.328.7 23.648.121.626.54.22.02.180+

02283.5138.0 145.5215.0110.4104.668.535.133.402
35283.3137.7 145.6213.5109.8103.769.835.734.035

613712.9347.3 365.6547.2280.5266.7165.785.180.6613

1417288.4140.2 148.2222.1113.7108.466.334.531.81417

1824471.0230.9 240.1373.6190.5183.197.449.647.81824

25441,052.8527.1 525.7909.9455.0454.9142.970.772.22544

4564630.5331.4 299.1570.3270.4299.960.328.731.54564

65+341.2159.2182.0321.7150.0171.719.59.210.365

Years נ ש

ממוצע 28.627.929.330.229.531.020.720.321.1Averageגיל age

חציוני 24.423.625.220.625.727.416.015.616.4Medianגיל age
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(המשף) וגיל מין אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, ב/7ו. לוח
TABLE II/l7. POPULATION, BY POPULATION GROUP, SEX AND AGE (com.)

31 XII 1982

קבוצת
דרוזיםChristiansנוצריםDMoslemsמוסלמ

ואחרים
Druze
and others

הכלגיל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

Group

1sandםאלפי sT ho 1

הכל 530.8268.8262.094.047.9סך 46.165.633.831.8TOTAL
019.19.89.31.90.9 0.92.31.21.10

1474.938.436.58.04.0 4.19.04.64.414

5990.346.344.010.75.2 5.510.55.45.159

101475.238.836.410.14.9 5.28.94.64.31014
151963.232.630.69.84.6 5.27.53.93.51519
202450.425.624.89.54.8 4.76.33.33.02024

252937.318.418.98.24.2 4.04.72.52.22529
303425.812.513.36.83.6 3.23.71.91.83034
353923.111.411.75.73.0 2.72.71.41.33539
404417.79.38.44.82.5 2.32.31.11.24044
454914.57.27.24.42.4 2.01.91.01.04549
505411.55.46.13.92.1 1.81.80.90.95054
55598.74.14.63.01.6 1.41.40.70.75559
60646.22.83.42.11.1 1.01.10.50.56064
65694.12.02.11.50.8 0.70.50.30.36569

70743.6.i62.01.60.9 0.70.50.20.37074
75 +5.22.72.52.01.1 0.80.50.30.275+

0256.028.727.35.82.8 2.96.73.43.302
3556.829.127.76.33.1 3.26.73.43.335

613133.368.564.916.88.1 8.715.68.07.6613
141752.327.125.17.83.7 4.16.23.23.01417
182474.838.036.813.46.7 6.89.24.84.31824

2544103.951.652.325.513.3 12.213.46.96.52544
456440.919.521.313.47.2 6.26.23.13.14564
65+12.96.36.65.12.22.81.50.80.865+

Years

ממוצע 19.619.320.026.825.826.820.620.520.8Averageגיל age

חציוני 15.014.715.222.821.624.015.916.015.9Medianגיל age
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אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/8ו. לוח
נקבות ל000,ו זכרים ומספר גיל

TABLEII/18.POPULATION, BY POPULATION GROUP, AGE AND NUMBER OF
MALES PER 1,000 FEMALES

שנה Endסוף of year
זכרים

ל1.000גילגיל
הכל +045141519202425343544456465סך

נקבותחציוניממוצע
TotalAverageMedianMales

ageageper 1,000
females

הכל dsThousaםאלפסך nTOTAL
19551,789.1254.376.2136.4 138.5259.9224.985.2 313.827.124.61,0331955
19652,598.4JOS..'587.9186.9 271.7313.3298.6157.9 476.628.623.31,0231965
19703,022.0362.5632.0290.7 314.1363.4311.4204.0 543.728.823.51,0151970
19753,493.2444.705.0332.9 326.2484.5339.7277.4 583.629.024.11,0031975
19803,921.7473.828.6334.4 338.5632.7367.0338.2 608.629.024.89981980
19813,977.9467.5854.4332.4 344.2636.3383.8341.2 617.729.124.99981981
'19824,063.6470.5884.2333.8 350.2644.2408.5341.2 630.728.624.499719821

םאחו gי esPercent a

1955100.014.221.17.6 7.714.512.64.8 17.51955
1965100.011.522.67.2 10.412.111.56.1 18.31965
1970100.012.020.99.6 10.412.010.36.8 18.01970
1975100.012.20.29.5 9.313.99.78.0 16.71975
1980100.012.21.18.5 8.616.29.48.6 15.51980
1981100.011.21.58.4 8.616.09.78.5 15.51981
'1982100.0ll.f21.88.2 8.615.910.18.4 15.519821

QvdsThousaאלפיהודים nJews
8 ^ 1948716.787.1118.160.1315.428.5 107.228.927.11,0698 XI 1948

19501,203.0163.4196.9103.0 100.6197.0202.545.0 194.628.226.71,0531950
19551,590.5216.5322.7120.5 117.7236.0210.174.4 292.127.625.81,0311955
19652,299.1241.502.1161.8 245.4277.2275.1145.1 450.829.525.01,0191965
19702,582.0276.499.2258. 1 269.7309.3276.2186.8 505.930.124.71,0111970
19752,959.4340.544.4287.8 268.0423.4297.5258.2 540.030.425.79981975
19803,282.7359.e639.7275.9 263.4555.3314.8318.1 555.930.626.89931980
19813,320.3354.:659.4271.0 266.4556.1.33O0321.7 561.430.726.99931981
19823,373.2355.(678.4267.6 y 269.7557.7352.2

v
321.8 570.330.226.69921982

ו ח םא י
Vg esPercenta

8 ^ 1948100.012.216.58.443.94.0 15.08 XI 1948
1950100.013.(16.48.6 8.316.416.83.7 16.21950
1955100.013.(20.37.6 7.414.813.24.7 18.41955
1965100.010.521.87.0 10.712.112.06.3 19.61965
1970100.010.19.410.0 10.412.010.77.2 19.61970
1975100.011.518.49.7 9.114.310.18.7 18.21975
1980100.0ll.C19.58.4 8.016.99.69.7 16.91980
1981100.010.19.98.2 8.016.79.99.7 16.91981
1982100.010.520.27.9 8.016.610.49.5 16.91982

dsTh0usםאלפלאיהודים a nNonJews
1955198.637.253.515.9 20.823.914.810.8 21.723.017.0,0491955
1965299.364.085.725. 1 26.336.123.512.8 25.821.115.0,0511965
1970. 440.186.0132.832.6 44.454.135.217.2 37.821.115.1,0461970
1975533.8103.5160.645.1 58.261.042.119.3 43.620.715.2,0361975
1980639.0114.1188.958.5 75.077.452.220.1 52.820.916.0,0251980
1981657.5113.3195.061.5 77.980.253.719.5 56.421.116.3,0231981
'1982690.4115.2205.766.2 80.586.556.319.5 60.320.716.0,0201982'

ו ח םא gי esPercenta
1955100.018.727.08.0 10.512.07.55.4 10.91955
1965100.021.428.68.4 8.812.17.84.3 8.61965
1970100.019.530.27.4 10. 112.38.03.9 8.61970
1975100.019.530.18.4 10.911.47.93.6 8.2 1975
1980100.017.829.69.2 11.712.08.23.2 8.31980
1981100.017.229.69.4 11.812.28.23.0 8.61981
'1982100.016.29.89.6 11.712.58.22.8 8.719821
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אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, ב/18. לוח
(המשך) נקבות ל1,000 זכרים ומספר גיל

TABLEII/18.POPULATION, BY POPULATION GROUP, AGE AND NUMBER OF
MALES PER 1,000 FEMALES (cont,)

שנה Endסוף of year
וכרים

ל1.000גילגיל הכל סך
045141519202425343544456465+

נקבותחציוניממוצע
TotalAverageMedianMales

ageageper 1,000
females

מוסלמי
1955

אלפים
26.9 136.338.414.210.715.5

Thousands
7.3 13.6 9.620.817.4.1tff7

Moslems
1955

196549.2 212.462.718.218.224.514.98.4 16.220.013,8,0611965 197069.7 328.6103.432.923.639.223.81 1.4 24.519.913.8,0581970 197585.7 411.4128.844.934.145.529.813.0 29.619.614.2,0421975
198094.6 498.3154.259.345.057.338.313.4 36.219.815.0,03019gO
198194.0 513.7159.561.947.459.539.612.9 38.820.015 20291981 '198294.0 530.8165.563.250.463.040.813.0 40.819.515.0!0261982'

geאחוזים sPercent a
195519.7 100.028.210.47.911.47.054 10.01955
196523.2 100.029.58.68.611.57.03.9 7.71965
197021.2 100.031.510.07.211.97.23.5 7.51970 197520.8 100.031.310.98.311.17.23.2 7.21975
198019.0 100.030.911.99.011.57,72.7 7.31980 198118.4 100.031.112.09.211.67.72.5 7.51931
'198217.7 100.031.211.99.511.97.72.4 7.71982'
נוצרים
1955

אלפים
6.5 43.310.24.73.85.8

is
3.6

Thousa n
2.5 6.224.420.41,005

Christians
1955

19658.8 57.114.35.44.68.16.03.0 6.925.120 09911965
19709.6 75.518.57.66.410.68.54.4 9.926.521 59721970
197510.3 80.219.38.67.210.89.04.7 10.226.221.29841975
198010.1 89.920.29.88.713.99.95.1 12.126.922.69731980 198110.0 91.520.59.89.114.210.15.1 12.727.222.99691981 19829.9 94.020.89.89.515.010.55.0 13.326.822.89621982

!955
אחוזים
15.0 100.023.510.98.813.4

g es
8.3

Percent a
5.8 14.31955 196515.4 100.025.09.58.114.110.65.3 12.01965 197012.7 100.024.510.18.514.011.35.8 13.11970

197512.8 100.024.210.79.013.511.25.9 12.71975
198011.2 100.022.510.99.715.511.05.7 13.51980 198110.9 100.022.510.79.915.511.05.6 13.91981 198210.5 100.022.210.410.116.111.25.3 14.21982
דרוזים

ואחרים
dsTh0usאלפים a nDruze and

19553.8 19.14.81.91.42.61.60.9 2.021.517.21.059
others
1955

19656.0 29.88.82.62.33.52.61.3 2.721.615.21,0701965
19706.6 35.910.93.82.64.32.91.4 3.321.615.51 0921970
19757.9 42.212.64.83.74.63.31.5 3.821.015.61,0731975
19809.3 50.714.55.94.76.24.01 6 4.421.116.21,0671980 19819.3 52.315.06.15.06.54.01.5 4.821.316.51 0661981 '198211.3 65.619.47.56.38.55.C1.6 6.120.715.91,0611982'

geאחוזים sPercent a
195520.0 4.8:.£8.413.ד100.025.410.1 10.51955
196520.1 11.88.4.4:ר100.029.58.7 9.11965
197018.5 C8.3.9.12:.ר100.030.510.6 9.21970 197518.7 100.029.911.48.510.5l.i3.5 9.01975
198018.4 100.028.711.69.:12.2!.>■3.2 8.71980
198117.8 100.028.8< 11.79.(< 12.47.(2.9 9.21981
'198217.2 100.029.61 11.49.() 12.57.(2.4 9.31982'

ה1 לכולל ולן
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19852000 לשנים בישראל אוכלוסייה תחזית  ב/9ו. לוח
TABLE11/19.PROJETCION OF POPULATION IN ISRAEL FOR 19852000

Thousands אלפים

אי'הנחו Hypothesis A12'ב Hypothesisהנחה B2
Ageגיל

19851990199520001985199019952000

הכל 4,287.14,638.84,976.25,339.64,338.94,744.15,110.75,504.1TOTALסך
0^4471.0482.6507.0545.4476.4492.5518.6559.104
59480.2474.5485.2509.7484.8484.5497.4523.659
1014450.1482.3475.7486.6453.6490.5487.5500.51014
1524722.3§834.5934.6958.9729.5848.6953.3984.21524
25441,140.51,278.21,347.41,451.41,154.31,306.41,384.01,495.52544
4564652.7674.2784.8922.0662.6694.0809.6953.44564
65 +370.4412.5441.4465.6377.7427.4460.2487.865+

4.5.74.059.14.291.3Jews?,.?.3.527.23.740.43.924.64.126.83.578.9יהודים
04340.3332.1339.7367.6345.7342.0351.3381.304
59365.1344.1335.2342.9369.7354.1347.4356.859
1014347.4367.5345.5336.8350.9375.7357.3350.71014
1524562.5647.3718.1715.1569.7661.4736.8740.41524
2544977.81,070.11,087.61,135.2991.61,098.51,124.21,179.325^t4
4564586.0592.4688.4801.1595.8612.3713.3832.54564
65 +348.2386.8410.0428.1355.5401.7428.7450.365+

602.5721.0853.2993.1602.5721.0853.2993.1Moslemsמוסלמים
04109.3126.9142.2151.9109.3126.9142.2151.9
5995.7109.1126.6141.795.7109.1126.6141.759
101484.795.5108.9126.384.795.5108.9126.31014
1524128.1153.2179.3203.4128.1153.2179.3203.41524
2544123.3160.1204.4253.9123.3160.1204.4253.92544
456446.558.870.490.146.558.870.490.14564
65 +15.0i7.321.425.815.017.321.425.865 +

915.2104.6112.9120.896.2104.6112.9120.8Christiansנוצרים
0410.310.911.211.210.310.911.211.204
5910.010.210.811.210.010.210.811.259
101410.210.010.210.910.210.010.210.91014
152419.219.620.120.119.219.620.120.11524
254426.331.134.637.526.331.134.637.52544
456414.816.618.521.214.816.618.521.24564
65 +5.36.27.58.75.36.27.58.765+

ואחרים 61.172.885.598.8Druze§61.172.885.598.8דרוזים and
others

0411.112.713.914.711.112.713.914.704
599.411.112.613.99.411.112.613.959
10147.89.311.112.67.89.311.112.61014
152412.514.417.120.312.514.417.120.31524

י 254413.116.720.724.813.116.720.724.82544
'45645.46.37.39.65.46.37.39.64564
65+1.82.22.73.01.82.22.73.065 +

1 Migration balance of 5.000 per year in the eighties and nil in
the nineties; see introduction. 2 Migration balanceof 15,000
per year in the eighties and of 5,000 in the nineties; lor other
components of hypotheses, see introduction.

אפס ושל השמונים בשנות לש:ה 5.000 של הגירה מאזן 1

של הגירה מאזן 2 מבוא. ראה התשעים; בשנות
התשעים; כשנות 5.000 ושל השמונים בשנות לשנה 15.000

מבוא. ראה בהנחות האחרים המרכיבים על
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משפחתי, מצב לפי ומעלה, 15 בגיל ממוצעת אוכלוסייה  ב/20. לוח
אוכלוסייה וקבוצת גיל מין,

TABLE H/20.  AVERAGE POPULATION AGED 15 AND OVER, BY MARITAL STATUS,
SEX, AGE AND POPULATION GROUP

1981

Thousandsאלפים

nFemalesנקבו0Malesזכרי

אחוזלאnrmלא

הכלקבוצת הכלהרווקיםרווקיםרווקיםסך Ageהרווקותרווקותרווקותסך
TotalNeverEverPercentTotalNeverEverPercentgroupגיל

marriedmarriednevermarriedmarriednever

marriedmarried

האוכלוסייה Totalכל population
הכל 1,298.9398.930.7סך 900.11,337.5298.722.3 1,038.8TOTAL
1519175.4174.399.4 1.1165.8153.692.7 12.21519
2024169.4133.378.7 36.1163.876.046.4 87.82024
2529169.057.634.1 111.4166.431.719.0 134.72529
3034149.216.911.4 132.3149.715.810.6 133.83034
3539100.93.53.4 97.5102.46.66.5 95.83539
404484.51.82.2 82.787.43.23.6 84.24044
454982.02.12.6 79.886.92.32.7 84.645^9
505474.92.23.0 72.784.71.92.3 82.85054
555974.02.02.6 72.185.31.61.9 83.65559
606460.01.52.5 58.565.01.42.1 63.66064
65+159.43.62.2 155.8180.24.42.5 175.765+

Jewsהודים
הבל 1.128.0327.229.0סך 800.81.165.9243.920.9 9220Total
1519135.8135.299.6 0.6128.9121.594.2 7.51519
2024138.9111.079.9 27.9134.464.147.7 70.22024
2529146.150.334.4 95.8143.227.420.6 115.72529
3034133.315.311.5 118.0132.813.810.4 119.03034
353986.33.13.6 83.187.65.46.2 82.23539
404472.61.72.3 71.075.82.43.1 73.540^*4
454972.62.02.7 70.777.31.72.1 75.645^19
505467.52.13.1 65.476.41.51.9 75.05054
555968.51.82.7 66.779.21.31.6 77.95559
606456.31.42.5 54.960.51.22.0 59.46064
65+150.03.32.2 146.7169.73.72.2 166.065 +

ול ה י  םא י NonJewsד
הכל 70.971.742.0/סך 99.2171.654.831.9 116.8Total
151939.6. 39.098.7 ,' 0.536.832.287.3 4.71519
202430!622.373.1 8.229.411.940.5 17.52024
252922.97.332.0 15.523.24.218.2 19.02529
303415.91.610.2 14.316.$ ,2.112.2 14.83034
354426.60.52.0 26.026:4 '2.17.9 24.33544
455416.70.32.1 16.417.91.16.1 16.84554
55649.30.22.4 9.110.60.55.1 10.15564
65 +9.40.33.0 9.110.40.76.6 9.765 +

מוסלנז :Thereofיםמזה: Moslems
הכל .27.753.041/סך 5 74. 7127.139.831.3 87.3Total
151931.330.998.6 0.429.325.486.8 3.91519
202423.516.771.1 6.822.78.537.6 14.22024
252917.14.526.5 12.617.42.715.5 14.72529
303411.50.64.8 U.O12.31.310.211. 13034
354419.80.00.1 19.819.11.15.9 18.035^t4
455411.70.21.4 11.612.30.53.7 11.84554
55646.30.11.1 6.27.20.22.5 7.05564
65+6.40.11.4 6.36.70.12.0 6.665+
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יבשת מוצא, אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה1, ב/21. לוח
עלייה ותקופת לידה

TABLE11/21.POPULATION1 , BY POPULATION GROUP, ORIGIN, CONTINENT OF
BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

8X122V19 V31 XII31 XII31 XII31 XII
1948196119721979198019811982

סאל י sThousands
כולל 872.72,179.53,147.73,836.23,977.9סך 3,921.74,063.6GRAND TOTAL

הכל סך  716.71,932.42,686.73,218.43,320.3יהודים 3,282.73,373.2JEWS  TOTAL

ישראל 106.9255.8424.7494.6מוצא: 459.6532.8Oirgin: Israel
אסיה

/ "
655.9731.3739.7 738.3742.3Asia

818.3617.9725.3744.4אפריקה 736.7754.3Africa
1,007.11,187.01,337.01,341.7אירופהאמריקה 1,348.11,343.6EuropaAmerica

הכל סך  ישראל 253.7730.41,272.31,767.51,894.0ילידי 1,835.31.959.8Israel born  total
ישראל יליד: 106.9225.8424.7494.6האב 459.6532.8Father born in: Israel
אסיה

/ "
339.8427.0440.0 434.9445.9Asia

288.5269.1387.1411.1אפריקה 400.2422.6Afirca
335.0437.6528.7548.3אירופהאמריקה 540.6558.3EuropeAmerica

הגל סך חו"ל 463.01,201.91,414.41.450.91,426.1ילידי 1.447.41,413.4Bom abroad  total
57.8300.1316.1304.3299.7אסיה 303.4296.4Asia

1972+ עלו 12.114.1מזה: 13.422.4Thereof: Immigrated 1972+
12.2229.7348.9338.2333.4אפריקה 336.5331.7Africa

1972+ עלו 12.615.6מזה: 14.121.1Thereof: Immigrated 1972+
393.0672.1749.7808.4793.0אירופהאמריקה 807.6785.2EuropeAmerica

1972+ עלו 160.5197.1מזה: 195.2224.9Thereof: Immigrated 1972+

הכל סך  156.0247.1461.0617.8657.5לאיהודים 639.0690.4NONJEWS  TOTAL
170.8352.0481.2513.7מוסלמים 498.3530.8Moslems
50.572.187.691.5נוצרים 89.994.0Christians

ואחרים 25.836.949.052.3דרוזים 50.765.6Druze and other

ד Percentaוזיםא

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0100.0GRAND TOTAL
82.188.785.483.983.5יהודים 83.783.0Jews

r 7.811.212.512.9מוסלמים 12.713.1Moslems
J 17.92.32.32.32.3נוצרים 2.32.3Christians
^ ואחרים 1.21.21.31.3דרודם 1.31.6Druze and other

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0יהודים 100.0100.0JEWS  TOTAL
ישראל 5.58.413.214.9מוצא: 14.015.8Oirgin: Israel
24.422.722.3אסיה 22.522.0Asia

42.323.022.522,4אפריקה 22.422.4Africa
52.144.241.640.4אירופהאמריקה 41.139.8EuropeAmerica

הכל סך  ישראל 35.437.847.354.957.1ילידי 55.958.1Israel born  total
ישראל יליד: 5.58.413.214.9האב 14.015.8Father born in: Israel
12.613.313.3אסיה 13.213.2Asia

14.9אפריקה \10.012.012.4 12.212.5Afirca
17.416.316.416.5אירופהאמריקה 16.516.6EuropeAmerica

הכל סך  חו"ל .64.662.252.745.142ילידי 9 44. /41.9Born abroad  total
8.115.511.89.59.0אסיה 9.28.8Asia

1.711.913.010.510.0אפריקה 10.39.8Afirca
54.834.827.925.123.9אירופהאמריקה 24.623.3EuropeAmerica

1 Incl. potential immigrants as of 1972. ב1972. החל בכוח עולים כולל 1
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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 1982

Thousandsאלפים

ישראלן Israelילידי born
ילידיילידיילידי

יליד Fatherהאב born in.אפריקהאסיד אירופה
כוללו :ך

Grand
אמריקה

גיל הכלקבוצת Bornאירופהסך inBorn inBorn inAge group
TotalTotalאמריקהאפריקהאסיהישראלAsiaAfircaEurope

IsraelAsiaAfricaEuropeAmerica
America

כולל 3,373.2,959.8532.8445.9422.6558.3296.4331.7785.2GRANDסך
TOTAL

072.772.339.87.412.512.60.00.00.30

14282.9277.0137.035.253.651.10.40.55.114
59362.1347.6127.766.082.871.11.21.012.359
1014316.3292.276.572.282.061.62.52.219.41014
1519269.7236.546.766.273.450.15.16.921.31519
2024267.6205.929.562.957.655.88.623.929.22024
2529283.0193.220.064.539.669.011.638.839.42529
3034274.7144.815.137.416.575.829.846.553.53034
3539207.963.79.911.01.441.439.543.161.63539
40^4144.339.66.97.40.824.535.133.436.14044
4549149.935.26.96.50.621.134.432.747.64549
5054145.519.85.43.80.510.133.829.062.85054
5559144.714.34.22.30.47.426.523.280.75559
6064130.26.72.61.40.32.421.918.982.76064
6569106.93.81.50.60.21.514.913.275.06569
7074104.43.71.60.60.21.414.29.676.77074
757962.42.00.80.30.10.98.25.047.17579
80+48.11.40.50.10.10.58.63.834.380+

:מ ה תז ו ב semק a 1 ereof :The

הכל 1.693.0958.7259.2219.4206.3273.6150.4169.2414.7Totalסך
035.435.219.33.76.16.10.00.00.20
14137.4134.666.417.226.124.90.20.22.414
59176.5169.562.032.440.634.60.50.56.059
1014154.1142.337.135.240.129.91.21.09.61014
1519131.4115.222.832.535.724.22.43.410.41519
2024131.6100.514.430.928.127.24.212.015.02024
2529140.094.39.831.919.433.25.819.220.82529
3034136.871.07.518.48.137.014.823.327.73034
3539104.431.74.85.50.720.719.621.931.23539
404473.719.83.33.80.312.417.517.419.04044
454976.917.63.43.20.310.617.816.824.74549
505476.610.32.82.00.25.317.214.934.25054
555979.27.42.11.20.23.913.911.946.05559
606467.23.31.20.70.11.210.99.843.26064
656957.72.10.80.30.10.87.96.840.86569
707455.42.00.80.30.10.87.85.340.37074
757932.11.10.40.10.10.54.22.824.17579
80+26.50.70.30.10.10.34.42.119.380+
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וגיל מוצא לידה, ארץ לפי יהודים, ב/23. לוח
31 \111982

אלפים

מוצא כוללארץ סך
ישראל ילידי

Grand totalהכל סך
Total

04591014151920242529

כוללי 3,373.21,959.8349.3347.6292.2236.5205.9193.2סך

הכל' פך  742.4445.942.666.072.266.362.964.5אסיה
93.049.94.16.77.96.96.66.6טורקיה

268.3167.015.326.729.327.125.225.9עירק

תימן ודרום 164.7113.76.512.115.416.517.419.4תימן

118.765.79.611.310.89.58.68.0אירן

ופקיסטן הודו

אחר
91.3 /49.57.19.38.86.35.24.6

הכלי סך  754.3422.666.182.882.073.457.639.7אפריקה
וטנגייר 472.2259.746.655.252.347.032.518.6מרוקו

וטוניסיה 120.170.010.013.013.211.910.67.7אלגייריה

78.051.44.27.89.08.68.58.3לוב
וסודן 67.237.64.16.06.75.65.74.9מצרים

13.53.91.20.80.70.40.30.2אחר

 ואוקיאניה אמריקה אירופה,

הכלי סך

1.343.5558.363.771.161.650.155.869.0

המועצות 293.893.718.215.06.63.63.55.4ברית

322.3158.45.98.910.912.117.625.3פולין

285.6109.413.618.218.715.213.313.7רומניה

רוון 67.133.81.63.55.04.34.54.7בולגריה

ואוסטריה גרמניה

ציכוסלובקיה

הונגריה

93.3

f 43.1

I 48.3

50.0

46.7

3.6

3.0

5.6

4.4

4.8

4.9

3.5

4.7

5.4

6.3

7.2

8.5

'אחר 78.1

ואוקיאניה אמריקה 40.4צפון
>66.317.815.510.76.85.14.2

הלטינית 49.9אמריקה

ישראל יליד אב  ישראל 532.8532.8176.9127.7715.546.729.520.0יליד

בכוח. עולים כולל 1
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TABLE11/23.JEWS, BY COUNTRY OF BIRTH, ORIGIN AND AGE
31 XII 1982

Thousands

Israel born^לא pn Bornיף abroad
Country of origin

3034354445+
הכל סך
Total024253435444564657475+

144.8103.486.91,413.4139.8219.7248.9494.3203.7107.0GRAND TOTAL'

37.418.415.6296.417.741.574.6116.629.116.8Asia  total1

6.02.82.343.11.95.08.818.36.03.1Turkey

10.63.73.3101.30.412.030.243.09.36.4Iraq

14.16.95.550.90.23.014.023.96.63.2Yemen and Southern

Yemen

3.41.92.653.06.211.812.017.03.52.5Iran

19.24.04.94.04.9LI0.3India and Pakistan
3.33.11.9

22.61.83.45.08.72.41.3Other

16.52.22.3331.734.585.376.5103.822.88.8Africa  total1

5.50.81.2212.525.262.847.060.812.14.5Morocco and Tangier

3.2.0.20.250.23.511.712.016.74.41.8Algeria and Tunisia

4.40.50.126.60.43.27.911.62.41.1Libya

3.10.90.629.60.34.77.512.63.41.2Egypt and Sudan

0.20.10.19.53.61.91.71.90.40.1Other

75.866.045.3785.287.593.097.8273.9151.781.4Europe,America and

Oceania1  total

7.813.919.8200.041.129.628.351.029.520.5US.S.R

32.429.415.8163.90.68.89.665.056.623.3Poland

11.03.72.0176.26.119.823.675.632.418.6Romania

5.02.92.233.30.11.05.615.96.64.1Bulgaria and Greece

8.19.42.543.20.82.76.017.99.56.4Germany and Austria

20.9|0.11.01.710.95.31.8Czechoslovakia
8.64.71.5

23.8/0.11.72.311.35.03.4Hungary

44.5110.37.88.312.33.72.1Other

25.610.35.74.04.11.00.5North America and
2.91.91.4Oceania

32.07.68.06.48.01.40.5Latin America

15.116.823.6
Israel born  father
born in Israel
Incl. potential immigrants.
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HOUSEHOLDS בי" "'"'יי
אוכלוסייה וקבוצת בית משק גודל לפי בית, ב/24.משקי לוח

TABLE II/24.HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSEHOLD AND POPULATION
GROUP

(אחוזים)נפשות כית ביתבמשק למשק נפשות ממוצע
es)in household (percentagPersonsAverage persons per

בית householdמשקי
(אלפים)

Households
)thousands)

הכל סך
Total1234567+בודדים כולל

Including

כולל אינו
בודדים

Not including
singlesingle

'1957
ל כ ה סך

100.0 474.97.918.820.723.411.9
Total
10.9 6.43.942 1960100.0 549.09.817.818.823.612.011. 5 6.53.94.2 1965100.0 653.910.719.619.121.811.21L8 5.83.94.2 ;1970100.0 765.812.421.917.819.111.111.4 6.33.84.2 31975100.0 887.813.122.616.618.612.310.5 6.23.74.1

41975100.0 893.012.922.616.618.412.410.8 6.33.754. 16
1976100.0 913.912.922.816.518.512.410.7 6.23.744.15
1977100.0 941.313.122.716.318.712.69.9 6.73.714.12 1978100.0 974.413.622.816.318.412.79.6 6.63.684.10
1979100.0 995.113.722.015.718.813.49.7 6.73J14.14 1980100.0 1,025.814.022.515.218.813.69.1 6.83.664 09
1981100.0 1,053.114.322.314.918.813.98.7 7.03.654.09 1982100.0 1,076.015.021.914.419.014.38.8 6.63.644.10

'1957
יהודים

100.0 437.97.519.621.624.412.1
Jews
8.8 6.03.84.0 1960100.0 505.79.918.419.624.712.19.2 6.13.84.1 1965100.0 602.310.820.419.822.811.39.4 5.53.84.1 1970100.0י 695.213.023.218.620.011.28.3 5.73.539

1975100.0נ 810.813.823.917.419.412.57.3 5.73.539
41975100.0 817.013.623.817.419.212.67.6 5.83.523.92 1976100.0 835.913.724.117.419.312.47.4 5.73.503.90 1977100.0 860.713.924.117.119.612.76.4 6.23.453. 84
1978100.0 889.614.524.217.019.212.86.2 6.13.423 83
1979100.0 909.814.723.316.419.613.56.3 6.23.453.87 1980100.0 937.314.824.015.919.613.75.8 6.23.413.82
1981100.0 958.215.323.715.519.614.15.4 6.33.403.83 1982100.0 974.516.123.315.219.714.55.5 5.93.393.84

'1957
ם י ד ו ה י  א ל
100.0 36.911.58.59.411.99.5

NonJe w
38.5 10.75.46.0 1960100.0 43.38.910.69.710.711.237.3 11.65.66.0 1965100.0 51.69.410.59.611.010.239.3 10.05.661

21970100.0 70.66.510.39.69.510.341.9 11.96.06.4 1975100.0נ 77.15.78.98.09.710.944.9 11.86.36.6 *1975100.0 76.05.68.97.99.6ll.C45.4 11.66.266.58
1976100.0 78.14.78.47.510.2ll.S45.6 11.86.356.62
1977100.0 80.54.87.77.59.7n.e46.6 12.16.456.72 1978100.0 84.84.47.88.910.C11.45.5 11.76.376.61 1979100.0 85.34.7.77.810.312.;46.1 11.76.476.71 1980100.0 88.55.7.37.7< 9.S12.(44.2 13.36.326.61
1981100.0 94.94.8.58.8) lO.f12.(41.6 13.e6.126.37 19824.6 100.0 101.58.8, 7.313.3 12.(40.9 12.6.066.30

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 איני <

מזרח כולל ב1968 החל 2 מוסדות. כולל לא קיבוצים.
בדויס. כולל אינו ב974ו החל 3 ירושלים.
מתוקנים אוכלוסייה אומתי על מבוססים הנתונים 4

.1972 מפקד תוצאות עפ"י
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לידה, יבשת בית, משק גודל לפי בית1, ב/25.משקי לוח
הבית משק ראש של אוכלוסייה וקבוצת עלייה תקופת

tari /r 11/25 HOUSEHOLDS' BY SIZE OF HOUSEHOLD, HEAD OF
hOuIeHOLD^S?SflNENT OFBIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND

POPULATION GROUP
1982

בית במשק ו(אחוזים)נפשות 0 3c
לידה יבשת
עלייה ותקופת

ges)Persons in household (percenuContinentof birth and < ^5j 3*^"3 period of immigration f
x ox:

h

הכל סך
Total1234567 +

1

1

הבית משקי כל
כולל סך  יהודים

,076.0

'974.5
100.0 1

100.0
5.0
16.1

4.4 21.9
15.2 23.3

19.0

19.7
6.6 14.3
5.9 14.5

8.8
5.5

3.64
3.39

ALL HOUSEHOLDS
JEWS  GRAND
TOTAL

הכל סך  9.527.55.1;1293.0100.012.414.9ישראל 17.2153.56Israel  total ישראל יליד 45.0100.015.519.116.723.15.7אב 15.34.73.46Father born in Israel 103.3100.07.714.422.529.05.2אסיהאפריקה 16.84.53.71AsiaAfrica
139.6100.013.714.018.528.24.8אירופהאמריקה 18.32.53.51EuropeAmerica

הכל סך  294.6100.011.614.811.918.311.6^אסיהאפריקה 19.412.54.17AsiaAfrica  total
1960 215.7100.011.614.411.317.411.9עד 21.312.14.19Up to 1960

1961196442.4100.010.013.113.020.612.6 14.416.34.3819611964
1965196812.2100.08.619.711.420.49.5 16.514.04.1919651968
1969197110.1100.011.117.414.527.99.4 11.48.33.8119691971

1972 +10.4100.019.020.414.617.87.5 12.78.03.451972+ הכל סך  >אסיה 144.4100.012.716.012.817.510.8 20.010.23.98Asia  total
1960 121.9100.013.315.912.116.510.7עד 21.010.43.99Up to 1960

196119647.31G0.0(6.3)16.416.723.9(9.7)(12.2) 14.84.0619611964
1965 +13.7100.09.017.016.524.110.5 14.78.23.921965+ הכל סך  15a>אפריקה /100.0/0.1513.511.019.112.4 18.714.74.34Africa  total

1960 93.8100.09.512.510.218.513.5עד 21.614.24.43Up to 1960
1961196435.1100.010.712.412.219.912.7 14.317.74.45 19611964

1965 +19.11O0.O15.320.811.120.37.6 13.011.83.781965+
הכל סך  385.6100.022.236.114.414.82.2*אירופהאמריקה 8.71.62.66EuropeAmerica  total

1960 252.6100.023.939.113.012.32.1עד 8.61.12.54Up to 1960
1961196430.6100.018.535.015.618.8(2.3) 8.7(1.2)2.7719611964
1965 196814.3100.022.730.314.517.8(3.2) 10.1(1.4)2.7919651968
1969197115.2100.022.631.316.118.8(0.2) 8.3(2.7)2.7219691971
1972+70.4100.C17.328.718.820.23.1 8.93.12.991972+

סך  לאיהודים
כולל

) 101.5100.14.68.87.312.612.7 13.240.96.06NONJEWS GRAND

{מוסלמים 75.4100.4.39.16.210.912.4 12.C45.16.35
TOTAL
Moslems

Jיתר 26.0100.5.48.010.217.513.4 16.28.65.23Other

ובדוים. מוסדות כולל אינו 1

בודדים. כולל 21 Excl. institutions and Bedouins
ידוע. לא כולל 3

2 Incl. single.
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גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי ב/26. לוח
בית משק וגודל הבית משק ראש של לידה יבשת

TABLEII/26.HOUSEHOLDS ', BY POPULATION GROUP, AGE, CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1982

/?
(אחוזים)0 בית במשק נפשות

O

Pi(/j ™c ■aoS 5
no H)household (percentagesPersons in

גיל cfgקבוצת I^" 5Age group
לידה £ויבשת = o§2=and conti

j^ .SB
bהכל >+I234567סך snent of

birth
Total

כולל 076.0100.015.021.914.419.014.36.68.83.64GRAND,סך TOTAL
24 63.2100.025.321.519.812.06.84.210.53.29Upעד to 24

25  34291.6100.06.912.520.333.216.05.15.93.842534
35  44205.3100.03.55.27.523.028.814.717.35.083544
4554165.7100.05.810.015.521.120.610.916.14.634554
55  64153.7100.018.836.820.59.85.93.15.22.855564

65+196.6100.040.251.85.51.40.6(0.2)(0.4)1.7265+

.  974.5100.016.123.315.219.714.55.95.53.39JEWSיהודים
כולל GRANDסך TOTAL

24 52.1100.030.323.721.410.65.72.95.42.76Upעד to 24
25  34258.6100.07.513.021.634.815.74.03.33.662534
35  44178.6100.03.85.48.325.631.414.810.74.733544
4554149.7100.06.210.716.922.821.610.511.34.324554
55  64145.9100.019.438.121.29.75.42.63.72.715564

65 +189.6.100.040.552.45.11.2(0.5)(0.1)(0.3)1.7065 +

הכל סך 293.0100.012.414.919.527.517.25.13.53.56Israelישראל total
24 41.2100.031.624.120.110.35.72.95.32.72Upעד to 24

25  34149.8100.08.714.423.834.613.12.62.73.502534
35  4454.4100.05.65.08.328.536.011.74.94.453544
45  5429.4100.06.76.916.925.428.311.04.84.204554
556411.0100.020.133.627.913.9(3.0)(11)2.515564
65+7.1100.042.849.46.71.11.6665 +

יליד 45.0100.015.519.116.723.115.35.74.73.46Fatherהאב born in
Israelישראל
24 2.07Up(09)(1.8)(3.3)(6.8)6.6100.044.926.016.3עד to 24

25  3416.7100.08.917.619.533.112.1(3.0)(5.8)3.582534
35448.7100.0(4.3)(8.0)11.627.427.213.2(8.3)4.583544
45  546.7100.0(5.4)(4.2)20.121.532.4(110)(5.4)4.354554
55  642.9100.0(14.0)42.0(19.4)(20.3)(3.3)2.605564

65 +3.4100.041.051.0(7.2)1.6865 +

יליד 103.3100.07.714.422.529.016.85.24.53.71Fatherהאב born in
אפריקה AsiaAfricaאסיה

24 19.8100.016.420.824.315.08.74.610.23.49Upעד to 24
25  3463.1100.04.813.825.335.814.73.02.53.642534
35  4410.1100.0(3.4)(6.8)(6.9)24.440.613.5(4.5)4.513544
45  547.2100.0(4.2)(7.0)14.121.929.316.4(7.2)4.494554
55  642.5100.0(30.3)(19.0)(29.9)(14.3)(3.6)2.545564

65 +(0.7)1.6465 +
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גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי  ב/26. לוח
(המשך) בית משק וגודל הבית משק ראש של לידה יבשת

TABLE11/26.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, AGE, CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD (cont.)

1982

a
(אחוזים) בית במשק 11נפשות

י" כ^= 1:23household (percentages)Persons in/ ט .2
גיל קבוצת
לידה HI|8.fויבשת

j^Si o
י E9£

Age group
_3 O
a:o c
■r■X סך^■

and conli
nent of a1234567הכל+birth

Total

יליד 139.6100.013.714.028.2האב 18.518.34.82.5351Father born in
אמריקה EuropeAmericaאירופה

24 (6.0)12.9100.039.830.3עד 18.7(3.2)(14)(0.7)2.10Up to 24
25  3468.0100.011.814.333.9 23.712.12.12.23.382534
35  4434.8100.06.73.730.3 7.836.810.54.24.393544
45  5415.5100.08.47.728.8 17.026.28.5(3.4)4.034554
55  645.4100.018.835.810.1 31.72.51.12.455564
65+3.0100.043.847.8(1.7) (6.8)

1.6665+
הכל סך 144.4100.012.716.017.5אסיה 12.820.010.810.23.98Asia total

24 (20.6)(13.3)(8.3)1.3100.0עד (35.4)(8.9)(11.1)3.79Up to 24
25  3422.0100.0(2.8)11.335.9 14.625.56.1(3.8)4.062534
35  4437.7100.0(2.1)4.117.0 7.732.821.115.35.133544
45  5432.3100.04.29.320.3 10.523.115.317.34.764554
55  6426.5100.018.820.113.4 23.911.24.48.23.345564

65 +24.6100.042.443.1(2.6) 9.0(1.8)(0.3)(08)1.8365+

הכל סך 0.513.519.1',150.1100.0אפח7,ה 11.018.712.414.74.34Africa total
24 (11.9)(21.4)(16.4)4.2100.0עד 27.0(7.4)(5.4)(10.6)3.48Up to 24

253440.2100.05.09.533.9 14.922.58.45.74.112534
35  4438.8100.0(1.7)5.418.6 4.427.121.621.25.343544
45  5429.2100.04.47.913.0 10.619.916.527.75.324554
55  6421.8100.019.022.213.1 14.510.28.112.93.685564
65 +15.9100.044.639.8(4.2) 8.41.3(0.5)(1.1)1.8465.+.

 385.6100.022.236.114.8אירופה 14.48.7 ■2.21,62.66EuropeAmerica 
הכל סך totalאמריקה

24 (9.5)5.3100.036.425.3עד 23.3(3.3)(1.0)(12)2.31Up to 24
25  3446.6100.08.112.435.9 23.713.63.43.03.572534
354447.4100.04.76.935.0 11.928.87.65.14.243544
45  5458.6100.07.814.8.2J7 23.618.34.73.23.634554
556486.2100.019.648.17.2 21.22.7(0.8)(0.4)2.295564
65+141.7100.039.655.6(0.6) 4.0(0.2)(0.1)1.6765+

 101.5100.04.68.812.6לאיהודים 7.313.212.740.96.06NONJEWS 
כולל GRANDסך TOTAL
24 HI100.02.111.018.5עד 12.211.910.034.35.77Up to 24
253432.9100.02.27.921.0 10.018.314.126.55.272534
354426.7100.0(1.5)4.05.4 (2.4)11.313.961.67.393544
455416.0100.0(3.0)(3.5)(5.2) (2.8)11.014.260.47.544554
55647.8100.0(6.6)13.0(12.6) (7.0)14.512.733.55.495564
65 +6.9100.032.436.1(7.5) 15.6(3.1)(1.8)(3.5)2.3665 +

1 Excl. institutions and Bedouins. 2 Incl. single.
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לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי ב/27. לוח
הבית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLEII/27.HOUSEHOLDS', BY POPULATION GROUP, YEARS OF SCHOOLING AND

CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD
1982

במשק3) (אחוזים)נפשות בית
/?
g"

)household (percentagesPersons inat o gll
_r00 oYears of

לימוד הכלשנות c2+1234567סך ^as; schooling
לידה <^Total□ויבשת s.and continent

n
h
■.v

of birth

כולל סך ■1,076.0100.0'15.021.914.419.014.36.68.83.64GRAND TOTAL
060.3100.038.322.97.26.25.84.315.43.220

ו 8316.5100.014.825.211.412.312.58.115.73.9518
912 ."424.5100.013.119.516.122.616..36.85.53.58912
1315128.2100.013.922.017.224.513.95.23.33.351315
16+137.2100.011.220.716.724.517.24.65.23.5616+

 974.5100.016.123.315.219.714.55.95.53.39JEWSיהודים 
כולל GRANDסך TOTAL

048.4100.042.623.27.36.45.94.110.32.780
18260.2100.017.629.412.712.612.17.28.33.3618
912402.0100.013.820.116.622.816.46.34.13.47912
1315 :.121.7100.014.322.517.325.013.84.62.53.271315
16 +133.4100.011.321.016.824.717.24.24.83.5316+

הכל ישראלסך ■ .293.0100.012.414.919.527.517.25.13.53.56Israel total
01.2100.0(45.3)(14.3)(7.2)(5.2)(16.9)(8.7)2.910

1 837.0100.0?.813.419.825.719.97.74.83.8218
912149.1100.013.015.020.928.316.04.52.53.45912
13  1549.7100.014.018.219.227.813.94.42.53.351315
16 +54.0100.0!1.012.216.227.421.65.46.03.8516+

יליד 45.0100.015.519.116.723.115.35.74.73.46Fatherהאב born in
Israelישראל
0(0.5)2.210

1 86.0100.017.722.515.818.712.59.6■ 3.23.2918
91221.4100.016.718.216.323.118.15.7(1.9)3.34912
13 157.3100.017.724.016.419.016.02.5(4.4)3.191315
16+9.31O0.O(7.8)14.319.730.610.9(5.3)11.44.0316+

ילד 103.3100.07.714.422.529.016.85.24.53.71Fatherהאב born in
אפריקה AsiaAfricaאסיה

0(0.5)4.210
1824.5100.05.510.720.428.522.07.25.84.0218
91263.4100.07.814.723.030.415.24.54.43.67912
13158.6100.0(9.9)22.626.822.711.64.61.83.281315

16+5.9100.0(10.0)15.019.927.519.05.82.83.5916+
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לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי ב/27. לוח
(המשך) הבית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE11/27.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, YEARS OF SCHOOLING

AND CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD
)cont.)

1982

במש?3 (אחתים)נפשות בית r

5

*:!?Persons in household (percentages)
no n
■gsa £f

לימוד הכלשנות +1234567זך

^4< 3
rvM OYears of

schooling
לידה bTotalandויבשת continent

7of birth

יליד 139.6100.013.714.018.528.218.34.82.53.51Fatherהאב born in אמריקה EuropeAmericaאירופה
0(0.2)1.420

186.3100.0(12.5)15.821.221.019.1(7.3)(3.0)3.5818
91261.0100.014.714.420.828.716.54.2(0.8)3.34912
13 1533.0100.014.015.818.131.114.24.6(2.3)3.411315
16+38.4100.011.711.514.826.724.65.45.33.8516+

הכל סך 144.4100.012.716.012.817.520.010.810.23.98Asiaאסיה total
022.2100.042.323.37.76.26.6(4.1)9.82.730

1  856.4100.010.117.213.615.717.712.213.54.1718
9 1249.5100.04.611.414.022.426.713.17.84.31912
13158.1100.0(4.7)17.0(10.4)30.123.2(8.5)(6.0)4.051315 .
16+6.9100.0(4.8)(12.6)16.721.630.6(7.3)(6.5)4.1716+

הכל סך 150.1100.010.613.311.019.118.712.414.74.34Africaאפריקה total
0!8.4100.039.020.77.07.86.15.513.93.180

1850.6100.07.314.210.814.517.914.121.34.7318
91261.2100.05.010.911.624.522.813.911.34.47912
131511.3100.0(8.8;12.913.426.020.012.1(6.8)4.061315
16+7.0100.0(10.7)(12.7)(13.8)26.421.2(6.9)(8.4)4.0016+

 385.6100.022.236.114.414.88.72.21.62.615Europeאירופה
הכל Americaאמריקהסך tolal

06.5100.053.530.5(7.5)(3.6)(1.3)(0.9)(2.6)1.850
1  8115.7100.028.747.110.86.24.51.51.22.2118
9 12141.7100.021.532.615.21:10.42.61.32.75912
131552.4100.017.229.317.511.02.51.02.921315
16+65.3100.012.230.01.7.522.611.72.73.33.1516+

 לאיהודים
כולל סך

101.5100.04.68.87.312.613.212.740.96.06NONJEWS 
GRAND TOTAL

011.9100.020.821.3(6.8)(5.2)(5.0)(4.7)36.25.010
1 856.3100.0(1.8)5.75.810.613.912.350.06.7018 9 1222.6100.0(2.2)8.98.019.914.615.530.95.56912

13  156.5100.0(5.7)(12.6)(14.8)(14.9)15.917.219.14.831315
16+3.8100.0(7.7)(10.7)(12.8)(17.4)(17.4)(17.8)(16.3)4.6716+

2 ובדויס. מוסדות כולל לא 1

ידוע. לא כולל 3
.singleIncl.Bedouinsבודדים.נול? 21 Excl. institutions and

3 Incl. not known.
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בית, משק גודל לפי בית1 משקי ב/28. לוח
מגורים יישוב וצורת אוכלוסייה קבוצת

TABLEII/28.HOUSEHOLDS1, BY SIZE OF HOUSEHOLD, POPULATION GROUP
AND TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

1982
X?ב במשק (אחווים)נפשות rvotn

jo c ■o
אוכלוסייה Personsקבוצת in household (percentages)111!Population group
יישוב Pjiוצורת 5and type of locality

י*מגורים _ gJ Qof residence
+1234567סךהכל

ג1 יי ooX
acf 2? Slit

a
Total

כולל 1,076.0100.015.021.914.419.014.36.68.83.64GRANDסך TOTAL
עירוניים 959.5100.014.322.614.919.414.56.38.13.60Urbanיישובים localities
כפריים 116.5100.020.416.210.615.813.08.915.03.97Ruralיישוביס localities

הכל סך  974.5100.016.123.315.219.714.55.95.53.39JEWSיהודיס  TOTAL
ס"ה  עירוניים 23.815.620.014.55.75.43.39Urban/.5./881.7100.0יישובים localities  total

82.8100.017.619.815.517.614.96.97.83.53Jerusalemירושלים
אביביפו 113.9100.024.930.313.715.59.93.72.02.76Telתל AvivVafo

72.3100.018.731.716.218.610.32.52.02.86Haifaחיפה
ותיקים עירוניים 431.1100.013.323.615.921.716.15.34.13.40Veteranיישובים urban localities
חדשים עירוניים 181.6100.010.718.815.720.315.28.610.83.92Newיישובים urban localities
ס"ה  כפריים 92.8100.025.118.211.516.713.88.36.43.33Ruralיישוביס localities  total

34.9100.07.417.812.519.817.611.413.44.26Moshavimמושבים
2.46Qibbuzim(0.9)46.6100.042.019.410.712.99.64.5קיבוצים
4.03Villages(7.3)11.3100.09.914.711.223.119.414.5כפרים

ס"ה  101.5100.04.68.87.312.613.212.740.96.06NONJEWSלאיהודים  TOTAL
עירוניים 77.8100.05.39.07.212.714.313.138.55.93Urbanיישובים localities
כפריים 8.27.412.29.911.348.86.49Rural(2.3)23.7100.0יישוביס localities

1 Excl. institutions and Bedouins. 2 Incl. single. בודדים. כולל 2 ובדוים. מוסדות כולל אינו 1

אוכלוסייה קבוצת לפי בית1, במשקי ו 7 גיל עד ילדים ב/29. לוח
הבית במשק ילדים ומספר הבית משק ראש של לידה ויבשת
TABLEII/29.CHILDREN AGED UP TO AGE 17 IN HOUSEHOLDS1, BY

POPULATION GROUP AND CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND
NUMBER OF CHILDREN IN HOUSEHOLD

1981

אוכלוסייה הכלקבוצת בילדיםסך Childrenבמשק in household Populationית group
לידה Total12ויבשת 14| 367+and continent of birth

םאלפ housandsTי
כולל 1,483.6151.9379.9120.3סך 224.7 369.494.4143.0GRAND TOTAL

הכל סך  21,170.2141.3357.274.2יהודים 177.1 333.045.841.7JEWS  TOTAL
הכל סך  394.755.4145.211.5ישראל 43.1 119.310.79.5Israel  total
ישראל יליד 56.67.218.03.5האב 5.9 18.31.81.8Father born in Israel

131.821.549.34.4אסיהאפריקה 13.5 38.12.52.6AsiaAfrica
201.526.175.83.5אירופהאמריקה 23.2 61.56.54.9EuropeAmerica

513.840.0113.352.6אסיהאפריקה 108.5 141.230.627.6AsiaAfrica
אמריקה  259.745.698.310.2אירופה 25.0 71.74.24.6EuropeAmerica

313.310.622.746.0לאיהודים 47.6 36.548.6101.3NONJEWS
ו n םא tageי s:rce nP

כולל 100.010.225.68.1סך 15.1 24.96.49.6GRAND TOTAL
הכל סך  100.012.130.56.3יהודים 15.1 28.53.93.6JEWS  TOTAL

הכל סך  100.014.036.82.9ישראל 10.9 30.2272.4Israel  total
ישראל יליד 100.012.831.86.3האב 10.5 32.33.13.3Father born in Israel

100.016.337.43.4אסיהאפריקה 10.2 28.91.91.9AsiaAfrica
100.012.937.61.7אירופהאמריקה 11.5 30.53.22.4EuropeAmerica

100.07.822.110.2אסיהאפריקה 21.1 27.56.05.4AsiaAfrica
100.017.637.93.9אירופהאמריקה 9.6 27.61.61.8EuropeAmerica
100.03.47.214.7לאיהודים 15.2 \\h15.532.3NONJEWS

Excl. institutions and Bedouins.
Incl. not known.

ובדוים. מוסדות כולל אינו 1

ידוע. לא כולל 2
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אוכלוסייה, קבוצת לפי ,17 גיל עד ילדים עם בית1 משקי ב/30. לוח
בית במשק ילדים ומספר מין משפחתי, מצב בית, משק הרכב

TABLE11/30.HOUSEHOLDS1 WITH CHILDREN UP TO AGE 17, BY POPULATION
GROUP, HOUSEHOLD COMPOSITION, MARITAL STATUS, SEX AND NUMBER OF

CHILDREN IN HOUSEHOLD
1981

(אחוזים) בית במשק ילדים
ם

a =household (percentages)Children in

בית, משק הרכב
ra 1c

Household composition,
הבית משק ראש sexמץ and mairtal status of
המשפחתי ומצבו

3o Shousehold head

oהכל סך
Total123456+

b

כולל 579.0100.026.232.821.313.95.82.56GRANDסך TOTAL
הורים 535.7100.024.733.222.014.16.02.60Bothשני parents

או אחד 43.3100.045.428.512.010.43.72.09Oneהורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזה:
אלמן/ה או 1.82divorced(1.4)22.2100.048.533.211.85.0גרוש/ה or widowed

17.4100.042.921.710.318.16.92.44neverרווק married
הכל סך  543.4100.025.033.021.814.26.02.60Manגבר  total

הורים 526.0100.024.533.322.114.16.02.60Bothשני parents
בלבד 17.5100.040.724.512.516.16.32.41Manגבר only
:Thereofמזה:

אלמן או 2.11divorced(1.9)(9.7)(18.0)3.3100.038.831.6גרוש or widower
2.50never(7.3)13.6100.041.422.011.018.3רווק married

הכל סך  35.5100.044.830.213.18.73.22.03Womanאישה  total
הווים 2.46Both(6.3)9.7100.034.727.617.014.5שני parents

בלבד 1.87Woman(2.0)25.9100.048.631.111.76.6אישה only
:Thereofמזה:

אלמנת או 1.77divorced(14)(4.2)18.9100.050.133.510.8גרושה or widow
2.22never(5.6)(17.5)(8.0)(20.4)3.8100.048.5רווקה married

הכל סך  503.0100.028.135.522.111.82.62.33JEWSיהודים  TOTAL
הורים 468.3100.026.535.922.812.22.72.36Bothשני parents

או אחד 1.84One(1.7)6.4'34.7100.049.830.811.4הורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזה:
אלמן/ה או 1.73divorced(0.7)(3.8)20.6100.050.034.111.4גרוש/ה or widowed

2.04never(3.7)12.5(8.5)10.8100.051.324,0רווק married
הכל סך  469.6100.026.835.822.712.12.62.35Manגבר  total

הורים 458.7100.026.336.023.012.12.62.36Bothשני parents
בלבד 2.04Man(3.3)11.0100.047.627.211.810.0גבר only
:Thereofמזה:

אלמן או 2.05divorced(2.2)(8.0)(18.3)(29.9)2.9100.041.6גרוש or widow
2.06never(4.0)(11.4)(8.9)7.6100.050.125.6רווק married

הכל סך  1.95Woman(2.3)33.4100.046.231.012.97.5אישה  total
הורים 2.45Both(5.9)9.6100.034.927.517.114.6שני parents
בלבד 1.75Woman(0.9)23.8100.050.832.511.14.7אישה only

:Thereofמזה:
אלמנה או 1.68divorced(0.5)(3.1)17.7100.051.434.810.3גרושה or widow

1.99never(3.0)3.2100.054.220.27.615.0רווקה married

I Excl. institutions and Bedouins.
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טבעית תנועה ג'. פרק
מספר בתוספת הבינלאומית התמותה רשימת
של התשיעית המהדורה השוואה. לצורכי אבחנות
שיעורי .1979 בשנת לראשונה הונהגה הסיווג
קבוצות בעבור רק ניתנים קודמות לשנים פטירה

ההשוואה. בנות
מתקבלים וגירושין נישואין על הנתונים
מילוי והגירושין. הנישואין שבתעודות מהפרטים
ידי על נעשה היהודים בקרב הנישואין תעודות
הגירושין תעודות מילוי נישואין; לעריכת המורשים

הרבניים. הדין בתי ידי על 
ושל המוסלמים של וגירושין נישואין תעודות
ושל השיעיים, הדין מבתי מתקבלות הדרוזים
נישואין. לערוך המורשים מהכמרים  הנוצרים
מוצאים כישראל הלאיהודיים הנישאים מן חלק
כל עזה. ובחבל ושומרון ביהודה זוגם כן/בת את
בנתונים נכללו בישראל נרשמו שנישואיהם הזוגות
לאיהודיות כלות נכללו לא 1976 עד ישראל. של
ומחבל ושומרון מיהודה לחתנים שנישאו מישראל

עזה.

הגדרות

היפרדו שאחרי עובר, של לידה חי: לידת
אם (בין. הבאים החיים מסימני אחד מגלה מהאם
השילייה אם בין לא, אם ובין נחתך הטבור חבל
הלב, דפיקת נשימה, לא): אם ובין קשורה עדיין
שרירים של ברורות תנועות או הטבור חבל דופק

רצוניים.
שבועות 28 לפחות אחרי עובר לידת מת: לידת
הנ"ל. החיים מסימני אחד מגלה שאינו הריון, של
גירושין ועל נישואין על כנתונים מוצא ארץ

האב. לידת לארץ בהתאם היא מוצא לפי
המצב הוא מתגרשים של משפחתי מצב

האחרונים. נישואיהם שלפני המשפחתי
1972 מאז הטבעית התנועה נתוני יישוב. צורת
1972 במפקד שנקבעה היישוב צורת לפי מוצגים
אחיד. בסיס על השנים בין השוואה לאפשר כדי
לימוד שנות 58 הקבוצה לימוד. שנות
9 הקבוצה עממי", ספר "בית שציינו מקרים כוללת
תיכון", ספר "בית כוללת לימוד שנות 12 עד
כוללת ומעלה לימוד שנות 13 הקבוצה

וכד'. "אוניברסיטה"
ב' לפרק מבוא ראה ודת: אוכלוסייה קבוצת

אוכלוסייה. 
חישוב שיטות

כסיס על נעשו 1969 מאז השיעורים חישובי
ד<. פרק (ראה ככוח העולים את הכוללת אוכלוסייה

מקורות

מבוססים התמותה ועל הילודה על הנתונים
לידת על "הודעה בטופסי המופיעים הפרטים על
מת". עובר לידת על ו"הודעה פטירה" "הודעת חי'',
על מוטל 1965 האוכלוסין מרשם לחוק בהתאם
הורי על או  הלידה אירעה שבו למוסד האחראי
אחר במקום אירעה אם והמיילדת הרופא היילוד,
הודעה הפנים למשרד ימים עשרה בתוך למסור 
שעות 48 תוך פטירה על הודעה חובת הלידה. על
אירעה שבו למוסד האחראי על חלה הפטירה מזמן
ובאין המוות דבר את שקבע הרופא על הפטירה,
הפטירה. בזמן נוכח שהיה מי ידי על  רופא
675 מס' מיוחד בפרסום מופיע המקורות פירוט

להלן). רשימה (ראה
תינוקות פטירות פטירות, לידות, על הנתונים
1963 מאז רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולידות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים
את כוללים המתאימים הלוחות כ1970 החל
הנתונים כל כ1973, החל ירושלים. במזרח הלידות
אוכלוסיית של הטבעית התנועה נתוני את כוללים

ירושלים. מזרח
את כוללים הפטירות ועל הלידות על הנתונים
ועולים ארעיים תושבים תיירים, בקרב המקרים
בקרב המקרים את כוללים אינם אך בישראל, בכוח

בחו"ל. השוהים ישראליים תושבים
התמותה ולוחות שיעוריהן הפטירות, מספרי
מלחמה חללי כוללים אינם ו1973 1967 בשנים
כ ,1973 דצמבר  באוקטובר כ750, ,1967 ביוני
(אולם כ360. ,1982 ספטמבר  וביוני ,2,450
חללי האוכלוסייה גידול מקורות על ב/2 בלוח

בחשבון). הובאו המלחמות
נכללו לא בנגב הבדוים בקרב והפטירות הלידות
הטבעית התנועה שיעורי ג/1. בלוח 1962 עד
של הפחתה לאחר שנה, אותה עד כן, על חושכו,
אולם, האוכלוסייה. מכלל בנגב הבדויס מספר
בכל כוללים לידות, של המפורטים העיבודים

בנגב. הבדוים את השנים
וכן 1959 עד 1957 בשנים לידות של העיבודים
על נעשו 1976 של הראשונה וכמחצית 1975 בשנת

.50'^ של מדגם בסיס

מוות סיבות על לנתונים כמקור מוות סיבות
בנוסף המכיל, הפטירה, הודעות טופס משמש
התעודה את הנפטר, של דמוגרפיים לנתונים
המוות סיבות המוות. סיכת את המפרטת הרפואית,
פציעות מחלות, של הבינלאומי "הסיווג לפי מוינו
לפי ולווחו  תשיעית מהדורה מוות", וסיבות
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גם יתמידו הנדונה בשנה כאוכלוסייה שנמצאו ומין,
הבאים. הערכים מובאים התמותה מלוחות להבא.
מתוך נבחרים בגילים בחיים הנשארים מספר =lx

נולדים. 1,000
מספר שהיא נבחרים בגילים החיים nVmn=e x
שהגיע לאדם הצפויות הממוצע החיים שנות

.(*) מסוים לגיל

הגיל חישוב
לידה תאריך פי על הגיל את מחשבים בסטירות
מתייחס והגיל ושנה), חודש (יום, פטירה ותאריך
הולדתו ביום לנפטר שמלאו השנים למספר
בלידה האם ובגיל בגירושין בנישואין, האחרון.
בלי כלבד לידה שנת פי על הגיל את ■מחשבים
הגיל חישוב בעת לפיכך, ובחודש. ביום להתחשב
שנת של ביולי בו היה הלידה שתאריך מניחים
האירוע שאם מכאן, בטופס. שצוינה הלידה
הגיל השנה, של השנייה במחצית חל הדמוגרפי
ואם האירוע לשנת הלידה שנת בין להפרש שוה
שוה הגיל השנה, של הראשונה במחצית חל האירוע

אחד. פחות זה להפרש
הוא: הממוצע הגיל

rxf,
FT +0.5

כאשר;
*=גיל

.x בגיל המקרים *f=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

Si
+ 0.5

כאשר:
x=גיל

החתנים מספר .\ בגיל סגולי נישואין !ת=שיעור
הנקבות) (או הזכרים אוכלוסיית חלקי הכלות) (או

גיל. באותו
ממוצע נישואין גיל מקבלים זה חישוב ידי על
בין הגילים בהרכב ההבדלים השפעת ממנו שנוכתה

באוכלוסייה. שונות קבוצות
על המבוססים וכד' הממוצעים השיעורים, כל

בסוגריים. ניתנים במונה מקרים מ0ו פחות

במאי שנערך והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות
גם ומכאן הנוצרית האוכלוסייה מספרי תוקנו 1972
ויש הלאיהודית, והאוכלוסייה האוכלוסייה כל
שיעורי את משוים כאשר בחשבון זה דבר להביא
השיעורים עם הלאיהודים ושל היהודים של הפריון

.1972 שלפני

ל1,000 הם הטבעית התנועה של השיעורים
צוין כן אם אלא הממוצעת, האוכלוסייה של נפשות

אחרת.
לירות של והשיעורים תינוקות פטירות שיעורי
שיעורי ,1979 עד אולם חי. לידות ל1,000 הם מת
ל1,000 חושבו היהודים של תינוקות פטירות
לוח לפי עולים) של תינוקות (כולל חיים תינוקות

חודשי. תמותה
הלידות מספר סגוליים: פריון שיעורי
הממוצעת באוכלוסייה מחולק מסוים בגיל לאמהות
ל חושכו 19 עד גיל בקבוצת גיל; כאותו נשים של
45 גיל ובקבוצות 19 עד 15 בגיל נשים 1,000
פריון שיעור .49 עד 45 כגיל נשים ל1,000 ומעלה

.49 ער 15 בגיל נשים ל1,000 חושב כללי
ילדים של הממוצע המספר הוא כולל פריון
מניחים, כאשר חייה, בימי ללדת צפויה שאשה
שהיה כפי פריון שיעור אותו לאשה יהיה גיל שבכל
בחשבון להביא בלי הנדונה, בשנה גיל אותו לבנות
סגוליים לידה שיעורי מחשבים תחילה התמותה. את
את מסכמים כך ואחר הנדונה בשנה האם גיל לפי
הפריון מתקבל וכך גיל לפי הסגוליים השיעורים
קבוצות על חושכו הסגוליים השיעורים אם הכולל.
כלל, בדרך נעשה שזה כפי שנים, חמש של גיל
בחמש. הסגוליים השיעורים סכום את מכפילים

הממוצע המספר הוא גלמי תחלופה שיעור
(בלי חייה במשך ללדת צפויה שאשה בנות של
הכפלת ידי על מתקבל הוא בתמותה). להתחשב
מכלל 48.5^, בממוצע כי ב0.485 הכולל הפריון

נקבות. הן הנולדים
את בחשבון מביא נקי תחלופה שיעור
תמיד הוא לכן ,49 לגיל עד הנקבות של התמותה

הגלמי. התחלופה משיעור נמוך
מעקב על נתונים מופיעים וג/19 ג/18 בלוחות
לקוהורטות לידות של מצטבר שיעור אחרי בפועל
הנישואין" "משך המשתנה אלה בלוחות נישואין.
לוח שנת לסוף הנישואין שנת שבין לזמן מתייחס
תקופת לכל שנה חצי להוסיף יש לכן, מסוימת.

בלוח. המצוינת נישואין

התמותה שיעורי מתוך תמותה לוחות
הנפטרים (מספר mx  והגיל המין לפי הסגוליים
גיל), באותו ממוצעת אוכלוסייה חלקי מסוים בגיל
התמותה. לוחות של הערכים יתר את מחשבים

י גיל קבוצת בכל התמותה ששיעורי מניחה זו שיטה
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1979א197 טבעית תנועה 675
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חלקים שני  1967 והדיור האוכלוסין מפקד 1950 1972 תינוקות ופטירות מת לידות 453
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summary tables סיכום לוחות
פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ו. ג/ לוח

דתי לפי מת, ולידות תינוקות
TABLEHI/1.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL

INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1

פטירות
חיגירושיןנישואין טבעיפטירותלידות מתתינוקותריבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeathsNaturalInfantStillbirths

increasedeaths

ל סכ ו ל כ ו א הה י pי u 1atio nTotal p c
erמוחלטיםמספרים su t e numbA bso 1

195514,7422,15650,68610.53240,1541,891
195615,0982,07052.28712,02540,2622.105
195715,9832,20353,94012,48741,4532.104
195816,5622,26752,64911,61541,034,845764
195916,1632,13754,60412,05642,548,674736

I96016,5322,21056,00212,05343,949,754720
196115,8232.02354,86912,66342,206,598756
196216.8382,11656,35613,70142,655,840754
196318,3182,25359,49114,42545.066,636859
196419,2382,21363,54415,49148,053,790875

196520,2832,30366,14616,26149,885,811951
196620,6622,23767,14816,58250,566,755854
196719,9892.14264,98017,64347,337,685861
196823.1592,38169,91118,68951,222,731844
196925,4772,35573,66619,76753,899,733816
197026,5932,44277,60120,38457,217,765856

'197026,5932,44280,84321,23459,609,960899
197128,3572,48685,89921,41564,484,977920
197229,1612,66585,54422,71962,8252,067843
197328,9662,65188,54523,05465,4912,017823
'197329,3472,67288.54523,05465,4912,017823
197432,4582,87693,16624,13569,0312,186929

197532.3353,10095,62824,60071,0282, 192966
197629,2703,28798,76324,01274,751,986914
197729,3173,69195,31524,95170,3641,700841
197829,3223,91792,60225,15367,449,596831
197929,9704,19693,71025,70068,010,552693

198029,9274,434. . 94,32126,28368,038,426
§198129,6524,59993,30826,01067,298,454
♦198229,2624,50596,69527,69668,999,346

Ratesשיעורים
195519598.21.127.76.221.536.514.0
196019647.60.925.46.019.429.113.7
19651969.8.2 0.825.4*6.618.825.512.7
197019749.30.827.427.120.323.512.4
197519798.31.026.46.919.518.98.9

19759.40.927.77.120.622.910.1
19768.30.928.06.824.220.19.3
19778.11.026.46.919517.88.8
19787.91.125.16.818.317.29.0
19797.91.124.76.718.016.67.4

19807.61.124.36.817.515.1
§19817.51.223.66.617.015.6
19827.31.124.06.917.113.9
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פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/ו. לוח
(המשך) דת1 לפי מת, ולידות תינוקות

TABLEHI/1.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

פטירות
חיגירושיןנישואין טבעיפטירותלידות מתתינוקותריבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeathsNaturalInfantStillbirths

increasedealhs

Jewsיהודים
uמוחלטיםמספרים t c numbersA b s 0 1

195016,0392,3487,148 36.359.657 29,211629
195115,5562,3738,487 43,249.704 34,762649
195216.1542,3999.786 45,1311,745 35,345707
195314,0372.2999,277 44,3541.591 35,087680
195413,2572.1429,635 41,046.417 31,411581

195513,5302.0508.969 42.339,369 33.370577
195613,7241.94410.276 43,411.559 33.135610
195714,5222.07610,644 44,817.495 34,173719
195814,7112,13610,018 42,872,330 32.854662
195914,4862,00010,606 44,599,236 33,993624

196014,4672,09110,404 44,981.225 34.577589
196114,0491.91911,022 43,719.063 32.697602
196214,7382,02912.060 44,255,265 32,195582
196316,0352,11812.747 46,384,051 33,647673
0513.708ו;196417,2222 49,143,176 35.435699

196518,0972,19714,471 51,311.167 36.840729
196618,5992,12614.709 51,989.121 37,280655
196718,1882,015215.656 50,681,052 35,025633
196820,6222,27216,663 54,978.098 38,315633
196922,900,2,20317,750 57,697.090 39.947612

197023,9832,25618,425 61,209.155 42.784628
197125,5792,33518,631 65,463,207 46,832663
197226.4332,47119.891 64.490.220 44,599576
20,321נ197326,0592,477 66,786,210 46.465567
197428,5682,65421,401 70,545.348 49.144629

197528,5832,85721,599 73,248,307 51,649662
197625,8053,06621,238 75,066,207 53,828644
197725,3613,43621,994 71,809985 49,815569
197825,0253,62522,259 69,287957 47,028522 .

197925,2403,85722,895 69,896946 47,001404

198024,9464,10023,472 ■ 71,372866 47,900
§198124,6644,19423,336 70,747913 47,411
.198223,8354,18924,925 72,992849 48,067

Ratesשיעורים
1950195411.21.76.5 31.038.8 24.515.5
195519598.31.2. 5.9 25.632.1 19.714.6
196019647.51.05.8 22.525.3 16.713.7
196519698.30.926.1 22.520.8 15.812.3
197019749.60.97.3 24.318.7 17.09.3
197519798.51.17.2 23.615.0 16.47.8

19759.71.07.4 25.017.9 17.69.0
19768.61.07.1 25.116.1 18.08.6
19778.31.17.2 23.613.8 16.47.9
19788.11.27.2 22.313.9 15.17.5
19798.01.27.1 22.013.4 14.95.8

19807.71.37.2 22.012.1 14.8
19817.51.37.1 21.412.9 14.4
19827.11.37.5 21.811.6 14.4
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פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/1. לוח
(המשך) דת1 לפי מת, ולידות תינוקות

TABLE m/l.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

טירוה 0 חגירושיןנישואין טבעפטירותלידות מתתינוקותריבו לדות MarriagesDivorcesLive birthsOcallisNalural1111:1 וו 1Slillhirllis
increasedeaths

V1מוסלמים o s 1e in s
 ר פ ס מוחלטיםמ uם 1 e /1 11 nibe 1 sAh s (1 1

19558446.0341 .0934.94 I39X 19568866.485 991 .2255.260413
1957942(,.(,11 99

1 .3505.2614X5
19581.2877.11X7 1051.0915.9963X9
19591.1607.286 1149646.32232S
19601.5338.131) 1(101 .09S7.032404102
19611.2398.1)87 811.1226.965393116 19621.5169.|9(, 721 .097.X099434H5 .
19631.6961().()2(, 1281.173X.X5344X157 . ,. 19641.44711.17(1 881.2219.94946S149 . ,. ,
19651.57511.515 881.31410.201537I.S7 ,
19661.49811.9(,9 97I .36710.60250S165 ;
19671.26911.309 1131 .4299.XS05211x1
19681.83411.764 931.4X4I0.2S05061X4 19691.91012.643 1301 .465IU7S514א7ו \'\.\
19701.86413.123 1611 .39611.727509183 '19701.86416.130 1612.09414.0366X5225
19711.98416.938 1242.046I4.X92655224 ", 19721.93717.374 1632.0X115.293730231 . , 19732.07517.954 1461.95915.9956X9221 '19732.42317.954 1651.95915.9956x9221
19742.81X118:799 !942.021I6.77X733251 י י.
19752.95618.652 1יי2122.25816.3947712 . 19762.83919.759 1952.07717.6X2659227 .
19773.09919.538 2012.1X217.356616234 19783.42919.378 2582.13617.242557273 . 19793.65919.877 2982.16817.709555241 

19803.66919.031 2892.05916.972474 519814.04918.891) 4121 .96316.927459
*19824.41X119.497 2521.97817.519430

Raleםשיעור 19551959■ 7.046.3 0.78.038.360.614.1
196019648.351.7 0.56.445.346.4151.
196519697.051.0 0.46.144.943 ■S15.1
197019746.849.5 0.55.X43.740.113.2 197519797.344.5 1).55.039.532.612.7

19757.346.3 0.55.640.741.314.0 .
19767.247.0 0.54.942.133.411.8
19777.144.6 0.55.039.631.512.0
19787.542.6 0.64.737.9.2X714.1 .
19797.742.1 0.64.337.825.612.1
19807.538.9 0.64.234.724.9
§ 19818.037.3 0.73.933.524.3
19828.437.3 0.53.833.522.1
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פטירות טבעי, ריבול פטירות, חי, לידות גירושין, ג/ו.נישואין, לוח
(המשך) דת1 לפי מת, ולירות תינוקות

TABLEHI/1.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

פטירות
חיגירושיןנישואין טבעי3טירותלידות מתתינוקותריבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeathsNaturalInfantStillbirths

increasedeaths

םנוצר Christiansי
tמוחלטיםמספרים e numbersAbs 0 1 1

1955256,482297,18572
19562973,474354,12075
19572743,556334,22274
19583333,634334,30070
19593146,604332,27265

19603424,752352,4007720
19613664,833360,4738430
19623855,751354,3978219
196341510,799358,4416820
19643721,899373,5266918

1965440,944346,5985722
19663922,834338,4966224
19673762,732372,3605731
1968426,760365,3956212
19693965,854374,4806212

19704387,754368,3864820
'19704387,989520,4696721
19715247,952535,4176619
197242482,071562,5096024
197337672,112557,5556115
'19734099. 2,112557,5556115
197444862,143511,6324827

1975379122,030530,5004623
197632732,070509,5615321
1977388222,041533,5083312
197838082,007507,50035J8
197940352,003511,4924511

1980504201965532,43338
§198147691,813509,304. 34

.1982572151,882533,34923

Ratesשיעורים
195519596.5(01)34.47.346.1 27.1
196019647.2(0.1)34.96.942.1 28.011.9
196519696.8(0.0)30.45.932.7 24.511.1
197019746.5(0.1)26.97.029.6 19.910.3
197519794.5(0.1)24.56.320.9 18.28.4

19754.8(0.2)25.66.722.7 18.911.3
19764.0(0.0)25.56.325.6 19.210.2
19774.7(0.3)24.66.416.2 18.25.9
19784.5(0.1)23.76.017.4 17.79.0
19794.7(0.1)23.16.223.0 16.95.5

19805.6(0.2)22.16.019.3 16.1

§19815.2(0.1)20.05.618.8 14.4
19826.2(0.2)20.35.712.2 14.5
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פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ו. ג/ לוח
(המשך) דת1 לפי מת, ולידות תינוקות

TABLEHI/1.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL

INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

פטירות
חיגירושיןנישואין טבעיפטירותלידות מתתינוקותריבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeaths .NaturalInfantStillbirths

increasedeaths

ואחרידרוזי dher CD r u z e and ot
מוח'מספרי יםם 1uט t e numbersAbs 0

19551121183117352 658
19561912491717058 747
19572452595615950 797
195823123.05617256 884
195920017,11515445 961

196019015,13919948 94016
196116919,23015958 1 .07 1 .8
196220210,15419059 964■ 8
1963227!1,282157,12569' 9 :

196419719,332189,14377 .9

196517118,376130,24650■" 13

196617312,356168,18864 10
196715612.2582186.0725516

196827716.409177,2326515 ■"

196927417.472178,29467■. 14 ■

197030818,515195,320. 53. .25 .

197127020.546203,34349' 14

197228523,609185.4245712

197336021,693;217,47657■. 20 
197451922,679202,47757■ 22

197533719,698213,48568: 20
197634323.868188,68067. 22
197740532,927242,6856626
197846926,930251.67947. .18.
197953236.934221,71350..37

198047330,953220,73348 .

1981. 46314,858202,65648
492,32426044נ455'1982* ' 2,064

םשיעור Rי a 1 e s

195519399.61.048.08.254.3 J9.8
196019647.50.646.76.850.4 י39.9 1.2
196519696.60.543.6'5.343.8 38.3 9.9
197019749.20.5. 42.7'5.333.9 37.4;11.6
197519799.30.641.85.032.1 36.813.1

19809.50.639,24.424.6 34.8
§ 19819.00.636.13.925.8 32.1
19828.70.832.73.718.9 29.1

1 Incl. East Jerusalem: for marriages and divorces  asof1973.
andfor births and deaths  asof 1970. 2Excl.war casualties
 see introduction. 3 Excl. Druze in theGolan Subdistrict.

ב החל וגירושין נישואין לגבי ירושלים: מ;רח כולל 1

אינו 2 ב970ו. החל  ופטירות לידות ולגבי 1973
דרהים גולל לא J מכוא. ראה  מלחמה חללי כולל

גולן. בנפח
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marriaghs and divorchs וגירושין נישואין
קבוצת מגורים, ונפת מחוז לפי ומתגרשים, נישאים  ג/2. לוח

ודת אוכלוסייה
TABLEIII/2.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICTAND SUB

DISTRICT OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION
1981

Personsנישא marrying DמתגרעPersons divorcing ים

Ratesשיעוריםכלותרותנם
נשיםבעלים

Rates שיעורים

"ונפה ז מחו ■' "
GroomsBrides

חתנים
Grooms

כלות
Brides

Hus
bands

Wivesבעלים
11 us

נשים
Wives

District and subdistrict

bands
כולל 29.65229.6527.57.54,6291.2סך 4,6291.2GRAND TOTAL

ירושלים .3.5703.725X.I.X44X11מחוז 1 4X6/./Jerusalem District

הצפון מחוז
צפת נפת
כנרת נכת

יזרעאל נכת
עכו נפת

4. 772
580
500

1.719
1.254

4.824
563
514

1,814
1.203

7.5
9.0
7.9
7.7
7.9

7.6
8.7
7.9
8.1
7.6

505
70
45
170
114

0. V 4X4
1.1 56
0.8 48
0.8 178
0.7 126

0.8
0.9
0.8
0.8
0.8

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinnerct SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

4. 160
2.906
1.254

4,0X3
2.880
1.203

7.3
7.1
7.9

7.1
7.0
7.6

63X
524
1 14

1.2 67(1
1.3 544
0.7 126

1.2
1.4
0.8

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadcra SubDistrict

המרכז מחוז
נפתהשרון

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

5.538
1 .362
1.801
1,010
1 .365

5.529
1 .323
1.817
995

1.394

7.1
7.5
6.5
9.4
6.3

7.61

7.2
6.5
9.2
6.4

X38
193
263
101
281

1. 1 903
1.1 200
1.0 308
1.0 107
1.3 288

1.2
I.I
1.1
1.0
1.3

Central District
Sharon SubDistrict
Pctah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

אביב הל 7.1617.1577.37.21.4581.5מחוז I.4XX1.5Tel Aviv District

הדרום מחוז
אשקלון נכת

שבע באר נכה

3.648
1.626
2.022

3. 706
1.706
2.000

7.8
8.2
7.4

7.X
8.6
7.3

502
191
311

1. 1 470
1.0 174
1.2 296

1.0
0.9
1.1

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

הגולן1 432312XGolanרמת Heights'
שומרון יהודה,
י עזה וחבלי

3292383124Judea, Samaria and
Gaza Area'

ידוע. 43136716496Notלא known

כולל 24,6647.5יהודים'סך 24,6647.54,1941.3 4,1941.3JEWS GRAND TOTAL

ירושלים מחוז
הצפון מחוז
צפת נפת
כנרת נכת

יזרעאל נכת
עכו נכת

2. 763
2.428
549
392
811
676

2.905
2.485
535
394
904
652

8.4
7.7
9.2
8.4
7.2
7.0

8.8
7.8
8.9
8.4
7.9
6.7

385
354
66
39
123
126

1.2 377
1. 1 339
1.1 53
0.8 42
1.1 130
1,3 114

1.2
I.I
0.9
0.9
1.2.
1.2

Jerusalem District
Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict

;חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

JJJS
2.617
721

3.259
2,589
670

7.3
7.1
7.9

7.1
7.0
7.3

567
491
76

1.3 597
1.4 508
0.9 89

1.3
1.4
1.0

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

5.026
1.062
1,718
883

I .363

4.994
1,005
1.736
859

1,394

6.9
7.2
6.4
9.2
6.3

6.8
6.8
6.4
8.9
6.4

791
163
258
89
281

1. 1 849
1.1 171
1.0 300
1.0 91
1.3 287

1.2
1.2
1.1
1.0
1.3

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

אביב תל 7.1017.0837.27.21,4421.5מחוז 1,4701.5Tel A viv District

הדרום מחוז
■ אשקלון נפת ■

שבע באר נפת '

3.548
1.626
1.922

3.632
1.706
1.926

8.3
8.2
8.5

8.5
8.5
8.5

473
191
282

1. 1 445
1.0 174
1.3 271

I.I
0.9
1.2

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

י הגולן' 4323128Golanרמת Heights'
שומרון יהודה,
עזה' וחבל

112611815Judea, Samaria and
Gaza Area'

ידוע 30622215294Notלא known
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קבוצת מגורים, ונפת מחוז לפי ומתגרשים, נישאים  ג/2. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLEHI/2.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICT AND SUB
DISTRICT OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION (com.)

1981

Personsנישא marrying Personsים divorcing מתגרשים

District and subdistrict חתנים
Grooms

כלות
Brides

Ratesשיעוריכ

בעלים
Hus
bands

נשים
Wives

Rates שיעורים

ונפה חתניםמחת
Grooms

כלות
Brides

בעלים
Hus
bands

נשים
Wives

 לאיהודים
כולל סך

4,9884,9887.77.74354350.70.7NONJEWS  GRAND
TOTAL

ירושליפ 8078207.27.3961090.90.9Jerusalemמחוז District
הצפון מחוז
צפת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת

2.344
31
108
908

1,297

2,339
28
120
910

1,281

8.4
6.6
7.9
8.6
8.3

8.3
6.0
8.7
8.6
8.2

151
4
6

47
94

145
3
6
48
88

0.5
0.8
0.4
0.4
0.6

0.5
0.6
0.4
0.4
0.5

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

822
289
533

824
291
533

8.5
9.2
8.2

8.5
9.2
8.1

71
33
38

73
36
37

0.7
1.0
0.6

0.7
1.1
0.5

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

512
300
83
127
2

535
318
81
136

5.7
8.6
7.5
11.0
(2.4)

9./
9.1
7.2
11.7

47
30
5
12

54
29
8
16

1

0.*
0.9
0.4
1.0

0.9
0.8
0.7
1.3
(12)

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistirct

אביב תל 60746.27.616181.61.7Telמחוז Aviv District
הדרום מחוז

אשקלון נפת
שבע באר נפת

100

100

74

74

2.1

2.1

1.5

1.6

29

29

25

25

0.6

0.6

0.5

0.5

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

הגולן' Golan/רמת Heights'
שומרון יהודה,
עזה' וחבל

217177139Judea, Samaria and
Gaza Area'

ידוע 125145122Notלא known

מוסלמים מזה:
הכל :4,0494,0498.08.04124120.80.8THEREOFסך MOSLEMS

TOTAL

ירושלים מחוז
הצפון מחוז

773
1,713

788
1,699

96
136

109
129

Jerusalem District
Northern District

יזרעאל נפת מזה:
עכו נפת

757
900

749
902

41
88

41
82

Thereof: Yizreel S.D.
Akko S.D.

חיפה מחוז
המרכז מחוז

אביב תל מחוז
הדרוס מחוז

611
496
42
100

622
518
52
74

63
47
16
29

66
54
18
25

Haifa District
Central District
Tel Aviv District
Southern District

שומרון יהודה,
עזהי והכל

213169139Judea, Samaria and
Gaza Area'

ידוע 101127122Notלא known

Registered in Israel; see introduction מבוא. ר בישראל: שנרשמו 1
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קבוצת מגורים, יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים  ג/3. לוח
ודת אוכלוסייה

TABLEHI/3.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY TYPE OF LOCALITY OF
RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION

1981

Personsנישא marrying Personsים divorcing מתגרשים

RatesשיעורינRatesשיעוריב

יישוב Typeנשיםבעליםנשיםנעליםכלותחתניםכלותחתניםצורת of locality
GroomsBridesGroomsBridesHusWivesHusWives

bandsbands

כולל '24,66424,664יהודיםסך 7.57.54,1944,1941.31.3JliWS GRAND
TOTAL

עירוניים .21.90022יישובים 1397.47.53.7673.8461.31.3Urban localities

2,4492,5628.38.73533501.21.2Jerusalemירושלים
אביביפו !2,7052.6038.48.16685802.11.8Teתל AvivYafo

1,4811.4537.06.8חיפה .3183291.51.6Haifa
הערים 11,19711יתר ,2657.27.21.8271.9401.21.3Other towns

עירוניים 4,0684,2567.17.46016471.11.1Otherיישובים urban localities
אחרים

כפריים 2.6162.3838.07.53052760.90.8Ruralיישובים localities

3182787.97.64652I.I1.3Villagesכפרים
1,3881,3479.39.197900.60.6Moshavimמושבים
8487317.36.31531291.41.2Qibbuzimקיבוצים

וחוות Institutions(0.2)(0.4)95(1.3)(2.4)6227מוסדות and farms

ידוע 14814212272Notלא known

4,988 הכל סך 4,9887.77.74354350.70.7NONJEWSלאיהודים TOTAL

ושפרעם 499.5089.19.231330.60.6Nazarethנצרת and Shefar'am
מעורבים; Mixedיישובים localities:

7877937.37.3961090.91.0Jerusalemירושלים
4414438.38.374851.41.5Other1אחרים1

עירוניים 1,1321,1778.48.979770.60.6Urbanיישובים localities
1,9151,8508.27.91141040.50.4Villages2כפרים2

בנגב 29250.60.5Bedouins(1.6)(2.0)8972בדוים in the Negev
ידועי 125145122Motלא known■1

 מוסלמים :4,0494,0498.08.04124120.80.8THEREOFמזה: MOSLEMS
הכל TOTALסך

ושפרעם 3333272627Nazarethנצרת and Shefar'am
מעורבים: Mixedיישובים localities:

75376196109Jerusalemירושלים
■3383397183Otherאחרים1

עירוניים 9739987069Jrbanיישובים localities
1,4761,42510597Villages2כפרים2

בנגב 89722925Bedouinsבדוים in the Negev

ידועי 871271521Jotknown1לא

1 Tel AvivYafo, Haifa, Akko, Lod, Ramla and Maalot
Tarshiha. Incl. also nonJews in other Jewish localities.
2 Incl. Bedouins in the Galillee. 3 Incl. spousefromJudea,
Samaria, Gaza Area and the Golan.

ומעלותתרשיחא. רמלה לוד. עכו, חיפה. אביביפו, bn 1

יהודים. של אחרים ביישובים לאיהודים גם כולל
מיהודה, זוגות בני כולל 3 בגליל. בדוים כולל 2

והגולן. עזה חבל שומרון,
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(יהודים) ומין גיל לפי לראשונה, נישאים ג/4. לוח
TABLEm/4. FIRST MARRIAGES, BY AGE AND SEX (ii^ws)

אלא רווקים. ל000.ו אחרתשיעורים צוין כן Rulesאם per 1.000 ncvcriiiiirricil. unless otherwise sl;1led

ו םח י נ r< ווו s1 r תכל>) (1ו r i 11 e s
גיל

197219751979198019811972197519791900I9SI

הכל סך 15  4978.572.7 87.570.668.6107.1121.1101.595.5 98.115(9 TOTAL
19 1..15..5עד 7.45.44.754.264.951.443. 1 4/1. 7Up 10 19

17 0.70.7עד 1.40.70.619.924.7IK.O14.2 15.7Dp u> 17
186.56.7 9.87.06.491).4109.0S6.276.6 S4.7IS
1917.317.4 י.1114).22.218.216.1125.4161.1129 llh.X19

2024122.5102.2 134.997.393:4198.0225.6/96.6190.7 193.72021
2040.535.4 45.934.731.0171.4206.2158.3143/) 152.320
2192.876.1 96.967.564.0206.9234.02(15.7107.7 וי200.0
22146.1118.7 158.2115.2.I0K2216.5245.8224. S217.9 יל225.3

23185.5147.3 207.0141.8142.7217.4236.1220.423(1.9 230.223
24222.6169.0 227.4163.3156.5195.0206.7195.5222.(1 24י).()19

.?5.792/6.2179.2 243.0171.0167.9146.2158.3133. ;/39.0 /33./f.זל 29
25215.1186.0 249.9172.41 70.4173.7190.5166.1195.7 170.925
26218.3182.1 248.1174.7175.1145.0168.2140.9147.7 144.126
27224.4183.5 238.9177.6166.5128.4144.7122.2126.1 124.227
28203.9166.8 227.7165.5162.5131.3137.0109.7106.5 106.028
29216.4163.2 234.1157.5154.4104.4111.9105.195.5 101.229

3034176.7156.9 211.61.18.3124.985.088.172.869.3 71.83034
353998.3132.1 119.1113.0112.054.762.247. X45.0 41.33539
404453.849.7 56.666.073.332.324.825.028.9 28.24044
454933.625.0 26.728.225.618.617.7I5.K18.4 12.54549

3.13.2נישאים 3.93.33.928.129.626.423.1 24.6Marrying persons
מתוך 19 גיל upעד to age 19 per
נישאים 100100 marrying
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אוכלוסייה וקבוצת קודמ משפחתי מצב גיל, לפי נישאים,  ג/5. לוח
TABLEHI/5.PERSONS MARRYING, BY AGE, PREVIOUS MARITAL STATUS AND

POPULATION GROUP

נ ת םח mי sG r 0 ו< ל rcכ sBr i 11

ושנה ..רווקיםגיל CUL Sידוע ידועoרווקותלא לא
Ageהכל סך 1Never£ 'ix? oNotהכל Neverj^jסך OאלמנותNot

and yearTouilmarried£/ ?
bD

j~" כד
a£knownTolulmarriedWidowsknown

lewsםיהודי
198124,66421,9282,1305485824,6641,543 22,59746262

totalהכל סך
קט 10 19 63863535.2379עד 5.2262

Up 10 17 49491J052עד 1,103

18170169. 11,7622 1,7591

1941941722,3705 2,3641

202410.45310.361822812.476236 I2.2IH10.12
2081981272,75717 2,73613

211,6331,62853,06941 3,02512
222,4572,449712,70647 2,6552. 2

232.8372.80525162,19554 2,13632
242,7072,66738111,74977 1 ,66633

25298.9028.439435/.(154.287432 3,809379
252,5152,46546131,37472 1.29732
262.1742,08978[694973 8697

271,7191,602934278796 68533
281,3951,2851033464194 536II

291.099980115453697 422134

30342.5211.9145851571.378365 9554018
3539737348354278447165 242328
4044395121239278210111 68292
45492705018541216492 31365
50+7285024642210442131 312746

ידוע 121011232לא 174

Not known
צ ח ediaיוניגיל n ageM

195226.925.738.155.121.930.3 21.043.0
196025.724.936.558.121.731.3 21.048.9
197024.424.135.859.721.633.7 21.453.6
197524.524.234.961.521.731.2 21.553.7
198025.324.834.561.222.331.2 22.053.6
198125.525.034.760.722.531.1 22.154.3

מ מ עגיל צ veragו e ageA
195230.027.339.051.625.132.2 22.843.3
I96029.126.339.056.524.634.0 22.148.2
197027.125.038.659.723.636.3 21.851.2
197526.724.937.758.923.535.5 22.150.5
198027.325.537.460.124.133.5 22.851.6
198127.425.737.359.124.133.8 22.951.6

ממוצע Standardizedמתוקנןגיל average age
197026.222.6
198025.922.9
198125.923.0
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אוכלוסייה קבוצת קודם, משפחתי מצב גיל, לפי ג/5.נישאים, לוח
(המשך) ודת

TABLEHI/5.PERSONS MARRYING, BY AGE, PREVIOUS MARITAL STATUS AND
POPULATION GROUP (com.)

נ ת םח mי sGro oכלוnBrides

דרוזיםנוצריםמוסלמיםדרוזיםנוצריםמוסלמים

ושנה גיל
MoslemChristianDruzelemMosChristianDruze

Ageהכל הכלמזה:סך הכלמזה::ך הכלמזה:סך הכלמזה:סך מזה:סר
1

הכל מזה:סד and yearרווקותרווקותרווקותרווקיםרווקיםרווקים ThcreThereThereThereThereThere
ol':of:o(:of:of:of: TotalneverTotalneverTotalneverTotalneverTotalneverTotalnever

marriednarriecnarriecmarriecmarrieimarried

19814,0493,779
י  לא

476
הודי

458
ם

4634284,0493,916
w s

476
N0nJ e

463 473430 totalהכל סך

Up 10 /9 עד
Up to 17 עד

446
58

446
58

44138
11

137
11

2.264
973

2,253
973

/22
25

122
25

332
191

325
190 1815915957577217164545g|78

1922922944706957056452526057

20242.0842.0411181182021891.3931.34326326210188 203883861010434249648474743228 2142942088434234733658582321
224624572323433924423351512220 234344253939373417216142411510 2437135338383632134129383822

25291.0591.031237235918126222857571914 253433275252323010090212165
2626325347472321584817173
271951885857111041377742
281861674645141233296633
2910896343411830246631

303422318267661412765616is4/ 3539865518;8773021952 40442991211495 4549184531/882I
50+67101315/61

ידוע 11221II1לא

Not known11

1965
ל י ג

23.8
י צ n

23.6
י נ ו
27.327.122.922.919.9

age
 19.

i a n
21.

M ed
21.218.8188

197024.324.127.527.322.722.519.45 19.:21.21.519.118. 9
197523.623.427.127.022.822.619.31 19..21.21.018.18.6 198023.723.527.026.921.621.419.54 19.>21.21.418..18.2
198123.723.427.327.122.221.819.67 19..21.21.718.:18.3

1965
ל י ג

25.4
ו מ מ

24.4
ע צ
28.728.023.623.2/ 20.7

e a g e

5 20.'
ra g
22.

Av e
22.419.19.3 197025.424.528.628.123.923.220.422.4 20.19.7 22.319 4

197525.024.228.127.823.623.11 20.3 20.522.19.8 75 119 6 198024.924.328.528.222.622.122.3 20.3 1719.18.9ר20.5
198125.024.128.727.823.422.723.0 20.4 20.619.6 22.919.2
1970

מתוקנן ממוצע גי7
. . 25.4

Standardized average age
in o

198026.320
198125.3. 21.
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ודת כלה גיל חתן, גיל לפי נישאים,  ג/6. לוח
1981

24

כלה גיל

23 22 20 18
Up to עד

17
הכל סך
Total

חתן גיל

ו ה םי י ד

24,6641,1051,7622,3702,7573,0692,7062,195749

492984223

170725426962

4191111201104714921

819141202205163642793

1,6331492283533523361104126
2,45717927139748648238312063

2,837130238347439540529308141

2,70797203306349473403352250

2,51571135220301353338369303

2,17450120153220265270293247

1,719226091127179212220226

1,39521515997121149147150

1,0991024397388105110100

2,52117415276120146188200

2,1385681625233237
1211

__
121

הכל סך

17 עד
18

19

20

21

22
23

24

25
26

27

28

29

3034
+35

ידוע לא

ס ו ימ םלמ

הכל 4,049973721570496347244172134סך

17 5821111162141עד

181595641621410101

1922977474426101352

20388128916244271983

214291428072483710197

224621239671663823159

2343410584616545281411

243718568485132281623

253438058484936261414

262635845423127121812

27195353322212115149

28186212828182519129

291081410121891069
303422321231.13223192116

35+21X17610751159

ידוע 1לא

VITAL STATISTICS 86



TABLEHI/6.PERSONS MARRYING, BY AGE OF GROOM, AGE OF BRIDE AND
RELIGION

1981

Age of groom
Age of bride

ידוע לא
Not known 35+ 3034 29 28 27 26 25

TOTAL

Up 1o 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

3034
35+

Not known

Jews

1374949787

1

64153613781,26323

3

1

1

:
212

1653715
1

25101278II12

574625159922

127463422221931

182995622213834

218134834230472

1901251065638634

1611188288588562

1179383747794II1

214208235228193506943

61646380765011,1356

11121

sMoslem

10058413330761 53TOTAL

1 Up to 17

1 18

41 19

312  
20

32522 
21

II2233 22

734232 23

84 1214 
24

643212 25

553113 26

II563 27

1044124 128

651422 
29

129531015 13034

141259841 5135+




1 _Nol known
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(יהודים) הכלה ושל החתן של לידה יבשת לפי נישאים, ג/7. לוח
TABLEHI/7.PERSONS MARRYING, BY CONTINENT OF BIRTH OF GROOM AND

BRIDE (Jews)

לי הכלהיבשת של ofדה brideContineni of birth

?Israiישראל

לידה יל"יבשת born:l;;11l1c2ר:האב 3
cr. 2

J^ CGroom's
החתן ושל ^_n .<r |ccontinent o _

אירופהאסיה
.x. >

§ kof birth
r: Hידועאמריקהאפריקהישראל r<^לא |zn ■י

IsarelAsialiiiropeNotn ^n ט
J~c,

AfricaAmeiiciiknown■c

197111974
כולל 7,132סך 69,078130,62227,23434.05965334,531135 26,87850.6GRAND TOTAL

הכל סך .y>ישראל 10912.715 4.5M1 .<X,X7.>21.251Ml.tr7<57J27.4J 77.12Israel total
ליי: Fatherהאב born:
6,4671ישראל .034 4,7071.2352.411288422 91616.0Israel

אפריקה 5.7899ISאסיה 11.2848.0862.252283.53319 95351.3Asia  Africa
אמריקה 10.3872.598אירופה 22.5493.?4216,512972.3307 5.50154.4Europe America

ידוע 46616לא 5277IKS624י.3י. 67Not known
אפריקה 0(5.4451.2/אסיה 17.59112,}76J..K.Y15924.40620 1.4205i. 7Asia Africa

אמריקה 11.915l.iiiאירופה 12.566 .2. /JOH.9if.141.U4J17 16.00950.2Europe America
ידוע I.U.fלא 4Xli21121558 12Not known

הכל מסך חתנים '/,50.614.5 56.329.748.570.759.69cf grooms of total

19751971)
כולל 42.704סך 8,977 82,386 130,01430,30939624,742175 22,71150.5GRAND TOTAL

הכל סך .J'ישראל 7092X.568 6.X8I 57.97VJ2..\U.'7150.56169 7. 10070.7Israel tola/
יליד: Fatherהאב born:
7.6691ישראל .466 6.0961.9732.641167267 84019.1Israel

אפריקה 1.862אסיה 26.654 33.87620.9093.817665.57033 1.61961.8Asia Africa
אמריקה 3.529אירופה 24.925 31.7715.59315.717862.21229 4,60549.5Europe America

ידוע 39324לא 304937910853 36Not known
אפריקה 929אסיה 15.100J I.57.I1 1. 705:.41)7.114.09a25 2.27044.7Asia Africa

אמריקה 1.161אירופה 9.194 24.6102.420,5.5f9442.07222 11.13054.2EuropeAmerica
ידוע ,114rלא .■y111)JII59 11Not known

הכל מסך חתנים 50.516.3,/ן 70.449.051.957.058.790 grooms of total

981

כולל 2,004סך 16.705 24.6649,6114,993973,851117 3,99151.0GRAND TOTAL
הכל 5ך 1.702ישראל 12.955 15.99117.297J.M571/.''<1M1) IJ56Sl.lIsrael total

יליד: Fatherהאב born:
1.814417שראל 1 .5055045804109 20023.0Israel

אפריקה  8.495470אסיה 6.8665.512865191,2167 40664.9Asia  Africa
אמריקה  5.589806אירופה 4.5131.2632.427173296 74143.5Europe America

ידוע 929לא 7118133112 9Not known
אפריקה 4.5X7UKאסיה 2.}MII.H57JJ5201.H944 35941.1Asia  Africa

אמריקה  i974IXJ.אירופה 1.4104527702X94 2.27157.2EuropeAmerica
ידוע .IIלא 11 105i1296 5Not known

הכל מסך חתנים 9,51.1)20.8 77,657.448.649.257.09£' grooms of total
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לפני משפחתי מ*ב לנוי ומתגרשיס, הכלה, ושל החתן של משפחתי מצב לפי נישאים,  ג/8. לוח
(יהודים) האחרונים הנישואין

TABLEHI/8.PERSONS MARRYING, BY MARITAL STATUS OF GROOM AND BRIDE AND PERSONS DIVORCING, BY
MARITAL STATUS BEFORE LAST MARRIAGE (Jews)

PersonsמתגרשיכmarryingPersonsנישאים divorcing

משפחתי מצב
1960196519701975IQO 1

1960196519701975
Marital status

19641969197419791 Vif 11964196919741979
198 1

פ ס מוחלטמ ם י םר rי slutenumb eAbs o

הכל 76,511130,622סך 98,406130,01424,66410,26210,81316,841 12,1934,194TOTAL

ו ח םא י ntageז sPer ce

עם: Neverרווק married groom with:
81.888.8רווקה 86.088.186.767.570.178.1 73.381.3never married bride
3.51.6גרושה 2.21.82.35.14.53.3 4.12.6divorced bride
0.70.3אלמנה 0.40.40.21.7lj0.6 0.80.4widowed bride

עם: Divorcedגרוש groom with:
3.83.2רווקה 3.34.04.85.65.75.5 5.25.7never married birde
3.82.1גרושה 2.92.33.37.67.75.7 6.75.4divorced bride
1.20.7אלמנה 1.00.60.53.12.21.6 2.21.3widowed bride

עם: Widowedאלמן groom with:
0.80.5רווקה 0.60.40.41.91.50.6 1.30.3never married birde
1.60.9גרושה 1.30.80.72.93.11.8 2.41.3divorced bride
2.81.9אלמנה 2.31.6U4.64.12.8 4.01.7widowed bride

a
n

00



ואורך נישואין שנת לפי והתגרשו, בישראל שנישאו זוגות ג/9. לוח
(יהודים) נישואין תקופת

TABLEHI/9.COUPLES MARRIED IN ISRAEL AND DIVORCED, BY YEAR AND
DURATION OF MARRIAGE (Jews)

תשנות נ יש א ו ש י riag■נ ea r o f marY e

נישואין
Years of1964196619681970197219741975197619771978197919801981

marriage19651967196919711973

י ונ א שש י לב 1dרא i nIsra sMarri e
הכל 35,31936,78743,52249,56252,49228,56828,58325,80525,025סך 25,36124,946 25,24024,664
Total

עד התגרשו :1981Thereofמהם: divorced up to 1981
הכל 3,7183,6793,9124,1303,9922,0381,9591,6331,084סך 1,192377 70673
Total

Cumulativeמצטבריםאחוזים percentages
00.40.40.30.30.30.20.40.20.3 0.20.3 0.30.3
I1.61.51.31.31.31.31.61.41.6 1.21.5 1.5
22.72.72.42.42.42.42.82.73.0 2.32.8
33.93.83.43.43.43.54.04.14.3 3.6
44.84.74.24.14.24.65.05.34.7
55.65.54.84.95.05.56.06.3
66.26.15.45.65.86.36.9
76.76.75.96.26.67.1

87.27.26.56.97.3
97.77.77.17.57.6
108.18.17.78.1
II8.58.68.38.3
128.99.18.8
139.39.69.0
149.710.1
1510.010.3
1610.4
1710.6

ני בישראל בני1!או ילשני ישראלהזוג די
Israel bornpouses both *IsraelMarried ir

הכל 11,90616,51910,44811,44411,0229,353סך 11,3589,869 9,77110,067

Total
ער התגרשו :1981Thereofמהסל divorced up to 1981

הכל 9311,037532538440275סך 305102 18823
Total

Cumulutiveמצטבריםאחוזים percentages
00.20.10.10.20.10.2 0.10.2 0.20.2
11.00.90.91.00.90.9 0.61.0 1.1
21.91.92.02.01.71.8 1.21.9
32.82.82.82.62.52.9 2.0
43.73.63.43.33.32.7
54.74.44.13.94.0
65.44.94.74.7
6.05.55.1ר
86.56.0
97.06.3
107.6
117.8
12
13
14
15
16

VITAL STATISTICS 90



17 גיל עד ילדים מספר נישואין, תקופת אורך לפי גירושין, ג/0ו. לוח
(יהודים) האשה ושל הבעל של וחציוני ממוצע וגיל לזוג

TABLEHI/10.DIVORCES, BY DURATION OF MARRIAGE, NUMBER OF CHILDREN
UP TO AGE 17 PER COUPLE AND AVERAGE AND MEDIAN AGE OF HUSBAND AND

WIFE (Jews)

1960197019751978197919801981

הכל 2,0912,2562,8573,6253,8574,1004,194TOTALסך
ו Mc1geא scentPe r

הכל 100.0100100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
נישואין Yearsשנות of marriage

משנה 12.998.45.05.85.45.1Lessפחות than 1 year
אחת 10.610.710.89.38.98.78.11שנה year

2  315.619.219.119.318.517.216.723
4511.812.014.215.614.414.713.545
6915.615.515.318.820.720.520.769
10 1924.421.019.019.420.921.1.2J81019

20+9.111.813.212.610.812.412.120+

8.48.78.79.18.88.89.1Averageממוצע
5.85.75.76.16.46.67.0Medianחציון

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ילדים Numberמספר of children

057.252.653.643.739.839.136.10

125.026.324.627.729.527.829.51

212.214.014.818.820.422.222.92

3 +5.67.17.09.810.310.911.53+
ממוצעי ילדים 1.61.71.71.81.81.81.8Averageמספר no. of children1

י eAלג g
Husbandבעל

הגירושין בעת: ממוצע 40.339.638.237.236.636.636.9Averageגיל age at: divorce
31.930.929.528.127.827.827.8marriageהנישואין

הגירושין בעת: חציוני 38.036.534.533.733.433.633.9Medianגיל age at: divorce
28.427.025.524.924.824.824.8marriageהנישואין

שה Wא if e
הגירושין בעת: ממוצע 35.335.034.133.332.932.833.0Averageגיל age at: divorce
26.926.325.424.224.124.023.9marriageהנישואין

הגירושין בעת: חציוני 32.931.830.330.329.930.330.9Medianגיל age at: divorce
23.522.822.522.122.021.621.5marriageהנישואין

ממוצע גיל 5.04.64.13.93.73.83.9Averageהפרש age difference
הזוג כני betweenבין spouses

I Of divorcing couples with children. ילדים עם מתגרשים לזוגות 1
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births and deaths ופטירות לידות
קבוצת נפה, מחוז, לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/וו. לוח

ודת אוכלוסייה
TABLEHI/11.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT, SUB

DISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION

מוחלטים שיעוריםמספרים
Absolute numbersRates

פטירותלידותפטירותלידות

ונפה חימחוז
Live

פטירות
Deaths

תינוקות
Infant

חי
Live

פטירות
Deaths

תינוקות
InfantDistrict and subdistrict

birthsdeathsbirthsdeaths

1981

כולל 93,30826,0101,45423.66.615.6GRANDסך TOTAL

ירושלים 5.516.7Jerusalem{.13,2602,51822929מחוז District

הצפון 17,7093.219336.2S65.218.6Northernמחוז District
צפת 1,8363412628.05.213.4Zefatנפת SubDistirct
כנרת 1,7152961827.94.89.6Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 6,2121,24512227.35.519.3Yizre'elנפת SubDistrict
עכו 7,9461,33717029.95.021.4Akkoנפת SubDistrict

חיפה 11,8064,49516920.77.914.3Haifaמחת District
חיפה 7,5203,5698818.48.711.7Haifaנפת SubDistrict
חדרה 4,2869268126.35.718.9Haderaנפת SubDistrict

המרכז ,18מחוז 1034,68825022.75.813.7Central District
השרון 4,1361,1576222.26.114.5Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 6,1741,6489121.65.814.7Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 2,7866383425.35.812.2Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 5,0071,2456322.65.612.6Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 18,4908.41822518.58.412.2Telמחוז Aviv District

הדרום 12.7952,37122026.64.917.2Southernמחוז District
אשקלון 4,7401,0826123.55.313.6Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 8,0551,28915928.94.619.7Beerנפת Sheva SubDistrict

עזה חבל שומרון, יהודה,
והגולן

1,14517645.7Judea, Samaria. Gaza Area
and the Golan

ידוע לא
28419Not known

הכל סך  70,74723,33691321.47.112.9JEWSיהודים  TOTAL

ירושלים 8.7471,95712126.35.913.3Jerusalemמחוז District

הצפון 7.7452.0189924.36.312.3Northernמחוז District
צפת 1,6503252327.25.413.0Zefatנפת SubDistrict
כנרת 1,1712461225.05.28.9Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 2,6498044323.27.115.9Yizre'elנפת SubDistrict
עכו 2,2756432123.26.69.2Akkoנפת SubDistrict

חיפה 18.28.911.7Haifa*8.4694,1319מחוז District
חיפה 6,6253,4237817.79.211.9Haifaנפת SubDistrict
חדרה 1,8447082019.57.710.8Haderaנפת SubDistrict

המרכז 16.1404,44820722.06.112.8Centralמחוז District
השרון 3,0481,0174020.56.912.5Sharonנפת SubDistrict

תלוה פתח 5,7671,6098221.26.014.4Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 2,3325812423.96.010.3Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 4,9931,2416122.75.712.2Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 18,1738,36322418.28.412.4Telמחוז Aviv District

הדרום 10,3282,17115624.05.115.1Southernמחוז District
אשקלון 4,7321,0786123.55.412.9Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 5,5961,0939524.54.817.0Beerנפת Sheva SubDistrict
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קבוצת נפה, מחוז, לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/11. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLEIII/ll.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT, SUB
DISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

מוחלטים שלעוריםמספרים
Absolute numbersRates

פטירותלידותפטירותלידות

ונפה חימחוז
Live

rrrvuD
Deaths

תינוקות
Infant

חי
Live

פטירות
Deaths

תינוקות
1111:1 ווו

District ;uul subdistrict

birthsdeathsbirthsdeaths

(המשך) 1981 (com.)

עזה חבל שומרון, .1יהודה, 1456 1747.5lutlea. Samaria, Gala Area
anilוהגולן the (iolan

ידוע 2לא 231Not known

 22,561541לאיהודים 2,67434.84.124.0NON.IEWS 

הכל TOTALסך

ירושלים 4.513wxמחוז 56137.74.824.6lerusali'in District

הצפון V.V64237מחוז 1.201..U24.124.6Northern District
צפת 1863נפת 1636.93.216.1Zelal SubDistrict
כנרח 5446נפת 5037.13.4ILOKinnerct SubDistrict

יזרעאל 3.56379נפת 44131.53.923.0Yizre'el SubDistrict
עכו 5.671149נפת 69433.94.227.2Akko SubDistrict

חיפה 3.33771מחוז 36432.23.621.VHaifa District
חיפה X9510נפת 14626.64.311.2Haifa SubDistric(
חדרה 2.44261נפת 21834.83.125.0Hadera SubDistrict

המרכז 1.96343מחוז 24031.23.922.4Central District
השרון 1נפח .08X22 14028.93.720.2Sharun SubDistrict

תקוה פתח 4079נפת 3933.73.222.1Pel ah Tiqwa SubDistrict
רמלה 45410נפת 5736.34.622.0Ramla SubDistrict

רחובות 142נפת 4(17.2)(4.9)Rehovot SubDistrict

אביב תל 317Iמחוז 5530.55.402)Tel A viv District

הדרום 2.46764מחוז 20048.44.026. HSouthern District
אשקלון 8נפת 4(13.2)(6.6)Ashqelon SubDistrict

שבע באר 2.45964נפת 19648.83.926.0Beer Sheva SubDistrict

ידוע 17לא 53Not known

 מוסלמים :THEREOFמזה: MOSLEMS 
הכל 18,890459סך 1,96337.33.924.3TOTAL

ירושלים 4.301102מחול 4702.1.7Jerusalem District

הצפון 7.320170מחוז 74623.2Northern District

יזרעאל נפת 3.05571מזה: 2923.2Thereof: Yizreel SubDistrict
עכו 3.90196נפת 41724.6Akko SubDistrict

חיפה 2.73067מחוז 26224.5Haifa Dislrici

המרכז 1.89243מחוז 22522.7Central District

אביב חל 2261מחוז 26(4.4)Tel Aviv District

הדרום 2.42163מחוז 19526.0Southern District

ידוע לא


13 39Not known
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קבועת נפה, מחוז, לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, ג/וו.לידות לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLE III/ll.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT, SUB.
DISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

מוחלטים מספרים
Absolute numbersRates

ונפה Districtפטירותפטירותמחוז and subdistrict
חי חיתינוקותפטירותלידות תינוקותלידות
LiveDeathsInfantLiveDeaths11113111

birthsdeathsbirthsdeaths

1982

כולל סך
ירושלים מחוז

96,69527,6961,34624.06.913.9GRAND TOTAL

14.0492.66518230.45.813.2Jerusalem District

הצפון מחוז
צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת
גולן נפת

18.847
1 ,700
1,713
6,463
8,295
676

3.409
378
346

1,269
1,387

29

321
17
30
112
160
2

28.9
25.5
27.3
27.9
30.5
36.9

5.3
5.7
6.1
5.5
5.1
1.6

17.3
10.0
18.1
17.6
19.5
(3.0)

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
.Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict
Golan SubDistrict

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

11.987
7,509
4,478

4.896
3.878
1,018

197
119
78

20.9
18.4
27.1

8.6
9.6
6.2

16.7
16.1
17.6

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

/*. 790
4.232
6.458
2,818
5.282

5.005
1,249
1.793
659

1 ,304

204
46
70
36
52

23.0
22.4
22.1
25.5
23.3

6.2
6.7
6.2
6.0
5.8

11.0
11.1
11.0
12.8
10.0

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

אביב תל 18.4388.88620618.48.911.3TelAvivמחוז District

הדרום מחוז
אשללון נפת

שבע באר נפת
שומרון יהודה,

13.458
4,963
8,495
1.002

2.574
1,156
1,418

21

209
56
153
7

27.4
24.2
29.7
46.5

5.3
5.7
5.0
(1.0)

15.7
11.5
18.2
(7.0)

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

Judea. Samaria and
Gaza Area

עזה Notוחבל known
ידוע 12424020לא

הכל סך  72,99224,92584921.87.511.6JEWSTOTALיהודים

ירושלים 9.4322.09110527.86.211.1Jerusalemמחוז District

הצפק מחוז
צפת נפת
כנרח נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת
גולן נפת

8.244
1,499
1,167
2.893
2.396
289

2. 152
354
282
801
714

1

89
14
15
35
25

24.9
24.4
24.5
25.0
24.0
46.5

6.5
5.8
6.0
7.0
7.2
(0.2)

10.8
9.3
12.8
12.1
10.4

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
YizreelSubDistrict
Akko SubDistrict
Golan SubDistrict

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

8.470
6.539
1.931

4.514
3,732
782

121
98
23

18.2
17.6
20.8

9.7
10.1
8.4

14.3
15.0
11.9

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפח
רמלה נפת

רחובות נפת

16.714
3,069
6,024
2,350
5,271

4.779
1.127
1,752
601

1,299

166
29
60
25
52

22.2
20.4
21.6
24.1
23.4

6.4
7.5
6.3
6.2
5.8

10.0
9.4
9.9
10.6
10.0

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ram la SubDistrict
Rehovot SubDistrict
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קבוצת ובפה, מחוז לטי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/וו. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLEHI/11.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT, SUB
DISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

מוחלטים שיעוריםמספרים
ute numbersAbsoRates

ונפה DistrictפטירותmTUDמחוז and subdistrict
חי חיתינוקותפטירותלידות עולותלידות ת
LiveDeathsInfantLiveDeathsInfant
birthsdeathsbirthsdeaths

(המשך) 1982 (cont.)

אביב תל 18.1398.83920618.28.911.4Telמחוז Aviv District
הדרום 10.8672.37915324.85.514.1Southernמחוז District

אשקלון 4,9461,1495624.25.611.3Ashqelonנפת SubDistrict
שבע באר 5,9211,2309725.45.316.4Beerנפת Sheva SubDistrict
שומרון ,Judea(7.0)(1.0)1.00221746.5יהודה, Samaria and
עזה Gazaוחבל Area

ידוע 1241502Notלא known

הכל סך  23,7032,77149734.94.121.0NONJEWSלאיהרדים TOTAL
ירושלים 4.6175747737.74.817.3Jerusalemמחוז District
הצפון 10.6031.25723233.04.022.7Northernמחוז District
צפת Zefat(14.9)20124338.84.8נפת SubDistrict
כנרת 546641536.04.329.3Kinneretנפת SubDistrict יזרעאל 3,5704687730.74.222.4Yizreelנפת SubDistirct
עכו 5,89967313534.24.023.7Akkoנפת SubDistrict
גולן 38728231.92.35.2Golanנפת SubDistrict
חיפה 3.5173827632.93.722.5Haifaמחוז District

חיפה Haifaר.9701462128.14.411נפת SubDistrict
חדרה 2,5472365535.23.422.4Haderaנפת SubDistrict
המרכז 2.0762263831.93.618.3Centralמחוז District השרון 1,1631221730.13.315.5Sharonנפת SubDistrict תקוה פתח נפת
רמלה נפת

434411034.73.423.0Petah Tiqwa SubDistrict
468581136.04.623.5Ramla SubDistrict

רחובות 115נפת
13.3(6.0)Rehovot SubDistrict

אביב תל Tel_2994727.94.6מחוז Aviv District
הדרום 2.5911955648.43.822.4Southernמחוז District אשקלון Ashqelon(10.6)25.8ר17נפת SubDistrict

שבע באר נפת
ידוע לא

2,574188
90

56
18

48.73.822.5Beer Sheva SubDistrict
Not known

הכל מוסלמיםסך 19,4971,97843037.33.822.1THEREOF:MOSLEMSTOTALמזה
ירושלים 4,3714607317.2Jerusalemמחת District
הצפון 7,54976318324.9Northernמחוז District יזרעאל נפת :3,0263316923.5Thereofמזה: Yizreel S.D.

עכו 4,09440010626.6Akkoנפת S.D.
חיפה 2,8382816824.7Haifaמחוז District
המרכז 2,0072133819.4Centralמחוז District

אביב תל 20925מחוז
Tel Aviv District

הדרום 2,5231875623.0Southernמחוז District
ידוע 4912Notלא known
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/12. לוח
ודת אוכלוסייה קבוצת מגורים,

TABLEHI/12.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY TYPE OF

LOCALITY OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION

יישוב צורת

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים
Rates

לידות
חי
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

לידות
חי
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות

nt

hs

Type of locality

1981

הכל סך  70,74723,33691321.47.1JEWSיהודים TOTAL
עירוניים יישובים

ירושלים
אביביפו תל

חיפה
הערים יתר

אחרים עירוניים יישובים

63.078
7,641
4,701
3,307
33,930
13,499

21.757
1,815
4,008
2,192
10,271
3,471

853

75
39

459
169

21.1
25.7
14.4
15.5
21.6
23.4

7.4
6.2
12.4
10.3
6.6
6.1

13.5
14.5
15.9
11.8
13.6
12.5

Urban localities
Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa
Other towns
Other urban localities

כפריים יישובים
כפרים

מושבים
קיבוצים

וחוות מוסדות

7,926
1.254
3,424
2,545
403

1,344
145
668
512
19

58
9
30
16
3

24.6
37.9
23.1
23.0
21.6

4.4
4.4
4.6
4.7
1.0

7.6
7.2
8.8
6.3
7.6

Rural localities
Villages
Moshavim
Qibbuzim
Institutions andfa rms

ידוע 432352Notלא known

הכל סך 22,5612,67454134.84.124.0NONJEWSלאיהודים TOTAL

ושפרעם 1,6312874327.75.027.0Nazarethנצרת and Shefaram

מעורבים: יישובים
ירושלים
אחרים'

4,368
1,600

557
263

107
28

37.6
28.1

4.9
4.7

25.2
18.1

Mixed localities:
Jerusalem
Other'

עירוניים 4,3584618534.63.720.0Urbanיישובים localities

'8,23587520434.03.725.5Villagesכפרים2

בנגב 2,3661875949.34.025.8Bedouinsבדוים in the Negev

ידוע Jot*344151לא known

 מוסלמים מזה:
הכל סך

18,8901,96345937.33.924.3THEREOF: MOSLEMS
TOTAL

ושפרעם 1,0841353129.5Siazarethנצרת and Shefaram

מעורבים: יישובים
ירושלים
אחרים'

4,163
1,065

466
155

101
25

25.0
24.4

Mixed localities:
Jerusalem
Other1

עירוניים 3,7723837720.9Urbanיישובים localities

6.44059915324.4Villaכפרים2 ges

בנגב 2,3661875925.8Bedouinsבדוים in the Negev

ידוע לא


3813Not known
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, ג/12.לידות לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה קבוצת מגורים,

TABLE111/12.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS BY TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

מוחלטים שיעוריםמספרים
Absolute numbersRales

יישוב Typeפטירותפטירותצורת of locality
חי חיתינוקותrYrvUDלידות תינוקותפטירותלידות
LiveDeathsInfantLiveDeaths
birthsdeathsbirthsdeaths

1982

הכל סך  72,99224,92584921.87.511.6JEWSיהודים  TOTAL
עירוניים {64.9יישובים 12S.U280221.67.812.4Urban localities

.8.3061.9389427.66.5IIירושלים .1Jerusalem
אביביפו 4,7644.0327115.012.714.9Telתל AvivYafo

3.2462.4015615.511.517.2Haifaחיפה
הערים .34.80711יתר 19841022.07.111.8Other towns

אחרים עירוניים 13.8083.76317123.56.412.5Otherיישובים urban localities
כפריים 5Rural).5(.8.0131.443452.1.54יישובים localiliex

1כפרים ,602165932.03.35.6Villages
3.4997161922.64.75.4Moshavimמושבים
2.5835421422.54.85.4Qibbuzimקיבוצים

וחוות 32920315.00.99.1Institutionsמוסדות and farms
ידוע 481502Norלא known

הכל סך 23,7032,77149734.94.121.0NONJEWSTOTALלאיהודים
ושפרעם 1נצרת .7302823528.54.720.5Nazareth and Shefar'am

מעורבים: Mixedיישובים localities:
4.4895707638.44.917.3Jerusalemירושלים
1.8373294231.85.823.6Other1אחרים1

עירוניים 4.4893868135.13.118.4Urbanיישובים 'localities
'8.36894219132.73.723.3Villagesנפרים

בנגב 2.4001815448.83.723.0Bedouinsבדוים in the Negev
ידוע 3908118Notלא known

 מוסלמים :19,4971,97843037.33.822.1THEREOFמזה: MOSLEMS
הכל TOTALסך
ושפרעם '1.14115327נצרת 24.5Nazareth and Shefar'am

מעורבים: Mixedיישובים localities:
4.2484567217.4Jerusalemירושלים
1.3172023829.5Other1אחרים'

עירוניים 3,7773266818.5Urbanיישובים localities
^6.55360815724.6Villagesכפרים2

בנגב 2.3971815423.7Bedouinsבדוים in the Negev
ידוע 645214Notלא known

1 Tel AvivYafo, Haifa, Akko. Lod. Ramla and Maalot
Tarshiha. This group includes also births and deaths of nonJews
in other Jewish localities. 2 Including Bedouins in Galilee.

ומעלוחתרשיחה. רמלה לוד. עכו. חיפה, ת"איפו. 1

לאיהודים של ופטירות לידות זו בקבוצה נכללו לזה נוסף
בגליל. בדויס כולל 2 יהודים. של אחרים ביישובים
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births לידות
אוכלוסייה קבועת לפי ונקיים1, גולמיים תחלופה שיעורי ג/73. לוח

ודת
TABLE II1/13.GROSS AND NET REPRODUCTION RATES' BY POPULATION GROUP

AND RELIGION

גלמי תחלופה שיעור
Gross reproduction rate

נקי תחלופה שיעור
Net reproduction rate

הכל סך
Total

יהודים
Jews

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

ואחרים דרוזים
Druze and
others

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודיס
NonJews

192619271.871.4219261927

192819301.621.3319281930

1931  19341.361.101931  1934

193519391.201.0619351939

194019441.341.1819401944

194519461.701.5819451946

19491.661.531949

195019541.881.7619501954

195519591.891.733.983.47 2.241.6419551959

196019641.871.644.493.77 2.271.5819601964

196519691.841.634.473.54 2.061.5819651969

197019741.841.594.113.52 1.771.563.3619701974

19751.791.553.763.32 1.631.771.51"3.111975

19761.791.553.753.51 1.611.731.523.141976

19771.681.453.54 '3.46 1.521.631.422.981977

19781.591.373.333.33 1.441.541.342.821978

19791.561.343.223.14 1.381.521.312.741979

19801.521.342.902.95 1.291.49!.312.461980

19811.481.312.742.70 1.141.451.292.361981

19821.511.352.682.91 1.131.481.332.321982

>■ןמוצעים year and more periods are arithmetical means.Data for twc
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(יהודיות) לידה יבשת האם, גיל לטי סגוליים, פריון שיעורי ג/4ו. לוח
יהודיות) (לא ודת

TABLEHI/14.SPECIFIC FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE, CONTINENT OF

BIRTH (Jews) AND RELIGION (NonJews)

האס 19751979198019811982Mother's§19511955196019651970גיל age

<כ ה לל כ הו י י ס iו 0 nu 1a t1 po FTota
GENERALשיעור

כללי 120.4116.5113.3115.4117.3106.1104.2101.2102.7FERTILITYפריון RATE
19 70.954.639.637.643.837.235.632.331.1Upעד to 19

2024243.1235.6217.4206.1203.9183.9178.9172.9174.42024
2529215.0231.5244.7241.1215.5193.0193.0186.5193.12529
3034157.6151.9174.5182.6165.2134.0130.4132.6137.23034
35  3985.582.688.296.584.676.273.471.272.03539
40 4425.827.626.526.120.716.816.215.314.840 44
45  497.26.37.14.62.81.81.41.41.44549
כולל 4.033.953.993.973.683.213.143.063.12TOTALפריון FERTILITY

 הכליהודים totalewsסך 
GENERALשיעור

כללי 121.8108.4102.196.898.5103.492.792.890.792.4FERTILITYפריון RATE
19 85.760.948.535.029.234.027.826.524.022.8Upעד to 19

20  24220.2228.6208.3206.9185.0186.4163.0160.1154.4157.12024
25  29214.9198.9215.4221.6212.7198.4175.9178.4173.5179.42529
3034158.5140.3133.0144.3157.7140.1117.3117.8121.8126.53034
353991.174.068.863.677.366.957.858.958.260.73539
404427.721.520.417.916.014.110.410.09.89.94044
45  494.54.64.24.02.2.1.00.80.60.60.74549
כולל 4.023.643.493.473.413.212.772.762.712.79TOTALפריון FERTILITY

7 האםיבשת Mothers'sידת continent of birth
> ר ש 1raלי e 1I s

כללי פריון 107.989.495.692088.7108.5103.7103.5101.8102.7Generalשיעור fertility rate
19 31.023.016.714.822.827.322.721.218.718.4Upעד to 19

2024189.2165.7151.4158.6153.9179.9160.2155.1151.3151.42024
25  29206.4170.9190.4200.6199.9195.9175.9179.4176.4181.32529
3034164.6115.5111.7130.3154.1136.7121.4122.6130.5133.53034
353989.571.363.451.680.962.860.364.764.063.63539
404427.316.516.317.413.012.69.5959.511.24044
45  493.52.1(2.8)(2.3)(0.4)1.21.00.30.70.64549

כולל 3.562.832.762.883.123.082פריון 7152.762.762.80Total fertility

ו י ס פא א  ד; ל י fricו ai a  AA s
כללי פריון 199.7183.1163.2143.5131.0116.786.584.281.080.9Generalשיעור fertility rate

19 147.3105.580.861.951.352.746.247.148.345.0Upעד to 19
2024307.8315.1270.9246.5225.4220.2181.9179.8176.3182.42024
25  29310.6269.3269.1256.8228.3217.7179.6181.5174.7181.62529
30  34255.9230.0203.3192.4176.6155.7124.7124.3126.8128.03034
35  39160.7143.1132.9107.098.984.764.161.859.962.83539
40  4463.256.149.340.027.021.012.812.512.211.04044
45  4916.816.214.610.96.22.11.31.00.80.84549
כולל 6.315.685.104.584.073.773.053.043.003.06Totalfertilityפריון
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ודת (יהודיות) לידה יבשת האם, גיל לפי סגוליים, פריון שיעורי ג/4ו. לוח
(המשך) יהודיות) (לא

TABLE111/14.SPECIFIC FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE, CONTINENT OF
BIRTH (Jews) AND RELIGION (NonJews) (cont.)

האם 1951195519601965197019751979198019811982Mother'sגיל age

) Jewsהמשך)יהודים (cont.)
י דא פ ו מר א aericeריקה A mur0 pE

פריון 90.868.152.447.067.376.474.977.273.077.5Generalשיעור fertility
rateכללי

19 70.244.420.630.725.361.754.857.858.056.2Upעד to 19

20  24 ,176.5174.2170.7195.5175.6164.8155.6166.6148.6166.72024
25  29171.5151.4157.8173.6193.7178.9170.5170.2158.8168.02529
30  34122.298.881.984.5121.2110.0104.5104.9102.7109.73034
35  3972.845.335.829.244.441.441.144.647.854.33539
40  4418.110.87.75.86.96.17.66.66.16.74044
45  491.41.10.60.50.2(0.1)(0.3)(0.3)0.30.44549
כולל 3.162.632.382.602.842.822672.762.612.81Totalפריון fertility

ו ממ ל םס mי sos 1 e

פריון 241.0274.0301.3267.6236.1204.1185.7175.7173.2GENERALשיעור
FERTILITYכללי RATE
19 139.1105.5132.5106.5104.881.276.367.766.5Upעד to 19

2024357.2426.6392.6385.0345.5314.2288.9276.8266.92024
25  29357.6449.5448.3425.7383.3340.1310.5291.9296.02529
30  34356.7375.1434.1378.5348.4292.0259.0250.0247.93034
35  39222.1296.0317.9294.7242.8211.4179.8170.0163.33539
40  44120.8149.5177.4154.596.175.470.662.456.54044
45  4937.960.170.444.728.614.211.09.68.44549
כולל 7.969.319.878.957.756.645.985.645.53TOTALפריון FERTILITY

ו ianצריםנ shri sC

פריון 147.3150.8151.5109.8102.989.484.575.676.0GENERALשיעור
FERTILITYכללי RATE
19 64.348.353.432.837.329.221.424.719.5Upעד to 19

2024239.0250.9242.5184.8198.3173.6165.1144.4144.22024
25  29262.6257.9279.4221.1199.5172.4166.1146.4154.32529
3034248.9213.0220.0167.7139.2121.8111.494.992.73034
3539117.6123.6114.491.976.757.354.146.547.13539
40  4430.726.235.322.017.314.414.112.58.34044
45  49(6.0)1.93.3(2.9)(2.1)0.9(13)4549
כולל 4.854.614.743.623.352.842.662.352.34TOTALפריון FERTILITY

ו ווזיםד א םו י rר soth eandru2 eD
פריון 202.7243.4238.4215.5203.5194.4187.7171.2169.1GENERALשיעור
FERTILITYכללי RATE
19 91.690.587.958.864.665.366.758.153.2Upעד to 19

2024360.4387.3345.4339.6298.2300.7297.0281.9263.42024
25  29291.5423.3406.1372.8396.2339.6335.6289.4301.92529
3034310.0317.7326.2352.3316.9281.4261.7228.3241.03034
3539187.4247.7235.5237.8210.5221.7183.4179.2173.83539
40  4461.192.0103.9101.576.476.669.663.552.94044
45  49(131)16.916.928.9(6.3)(7.3)4.313.6(9.2)4549
כולל 6.587.887.617.466.856.466.095.575.48TOTALפריון FERTILITY
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האם ודת האם בחיי חי לידת מספר לפי חי, לידות ג/15. לוח
TABLE111/15.LIVE BIRTHS, BY LIVE BIRTHS ORDER DURING MOTHER'S LIFE

AND MOTHER'S RELIGION

Percentagesאחתים

הכל חימספרסך Liveלידת birth order

Total123456+

הכל tTotalסר
1955100.024.326.616.19.96.716.41955
1960100.024.122.614.79.67.821.21960
1965100.025.822.715.28.96.520.91965
1970100.028.022.817.29.75.816.51970
1975100.030.825.616.99.35.312.11975
1980100.028.727.619.09.45.110.21980
1981100.028.327.219.79.65.010.21981
1982100.028.027.320.09.75.39.71982

Jewsיהודים
1948100.042.728.914.15.43.05.91948
1950100.033.131.816.17.04.17.91950
1955100.026.828.716.29.55.813.01955
1960100.026.425.215.49.06.717.31960
1965100.029.025.216.18.45.515.81965
1970100.031.625.719.09.34.69.81970
1975100.035.029.017.78.53.95.91975
1980100.031.830.820.68.73.64.5■1980
1981100.031.030.321.39.03.74.71981
1982100.030.530.321.79.13.94.51982

Moslemsמוסלמים
1955100.010.114.914.411.611.237.81955
1960100.014.412.311.711.911.738.01960
1965100.013.813.511.410.010.141.21965
1970100.015.513.411.110.49.640.01970
1975100.016.213.713.611.89.834.91975
1980100.018.216.413.411.410.030.41980
1981100.018.616.713.911.69.629.71981
1982100.019.917.213.811.59.727.91982

Christiansנוצרים
1955100.014.616.916.912.511.727.41955
1960100.019.415.213.812.111.428.11960
1965100.019.619.616.012.38.723.81965
1970100.023.519.817.814.38.016.61970
1975100.025.422.520.013.07.411.71975
1980100.025.725.719.113.38.28.01980
1981100.030.424.218.612.67.66.61981
1982100.026.826.721.113.26.85.41982

ואחרים othersDruzeדרוזים and
1955100.010.216.418.815.511.727.41955
1960100.014.216.111.812.512.133.31960
1965100.013.913.214.012.511.135.31965
1970100.016.712.012.011.811.336.11970
1975100.017.013.415.010.811.432.31975
1980100.022.219.314.310.58.724.91980
1981100.022.218.816.411.37.623.71981
1982100.020.018.616.011.69.324.51982

01טבעתנועה ית



האם ודת האם בחיי חי לידת מספר האם, גיל לפי חי, ג/6ו.לידות לוח
TABLE111/16.LIVE BIRTHS, BY AGE OF MOTHER, LIVE BIRTH ORDER DURING

MOTHER'S LIFE AND RELIGION
1982

ק חימספר Liveידת birth orderממוצע
לידות

הכלגיל 0AverageMother'sך
.Total123456+noהאם ofage

births

כולל 96,69527,12726,37219,3219,4169,347סך 5,1122.80GRAND TOTAL
19 5,2463,9251,129163223עד 41.30Up to 19

202428,58413,7609,7233,4301,102179 3901.782024
252931,9226,92710,8867,2183,2921,793 1,8062.652529
303421,0421,8893,7806,6863,3523,521 1,8143,683034
35398,2194877301,6661,4862,910 9404.923539
40  441,2727456105119793 1256.404044

45+121826988 86.8345+
ידוע 2895766473460לא 25Not known

הכל 72,99222,27522,08215,8636,6523,249יהודיםסך 2,8712.45JEWSTOTAL
19 2,9692,464473301עד 11.18Up to 19

202420,77511,3237,2731,78932112 571.582024
25  2925,2426,2279,9845,9771,96739 1 6962.302529
303417,125 ■1,7373,5736,3532,8801,330 1,2523.233034
35  395,9764236811,5911,3591,167 7554.143539
40  44732. 615196105317 1025.474044

45+50523727 65.8545 +
ידוע 4524125כ1233לא 2Not known

19,4973,8823,3552,6882,2475,427מוסלמיםסךהכל 1,8984.15MOSLEMS TOTAL
19 2,0011,268585122203עד 31.46Up to 19

20246,3871,8981,9341,385700155 3152.392024
25  295,3945206438871,0741,298 9724.182529
30  343,1881181462163301,947 4316.193034
35  391,882492852951,524 1348.073539
40  44460104511410 209.114044

45+5933250 . 18.6545+
ידוע 1261615181540לא 22Not known

 1,882504503398248101נוצרים 1282.69CHRISTAINS 
הכל TOTALסך

19 9171182עד 1.24Up to 19
20  2467029625994191 11.772024
25  2963310316919510914 432.792529
30343182039829336 483.813034
35  39137916222333 344.403539
40  442122214 17.0540 44

45+32 16.3345 +

ידוע 932121לא Not known

ואחרים 2,324466432372269570דרוזים 2153.96DRUZE A OTHERS
הכל TOTALסך

19 1851225391עד 1.40Up to 19
2024752243257.1626211 172.202024
25  29653779015914290 953.652529
303441114223549208 835.743034 .

'35392246519186 177.933539
40  4459112152 28.814044

45+99 9.4445+
ידוע 31344514לא 1Not known
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(יהודים) וגילה האם לידת יבשת לפי חי, לידות ג/7ו. לוח
TABLE111/17.LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Jews)

לידה Continentיבשת 01 bin h

האם at:ליד:אבי her borrMother's
כוללי וסך ישראל

הכלגיל אפריקהאסיהישראלסך ידועאירופה אפריקהאסיהלא Mother'sאירופה
ageאמריקהאמריקהGrandהאם

total1Israel IsraelAsiaAfricaEurope NotAsiaAfricaEurope
totalAmericaknownAmerica

982
מימספר נים י ט ל cberח snu mAbsolute

הכל 72,99245,2165.168133929,99116,0266395,16010,95211,647TOTALסך
19 2.9692.0881X76319552813471222586Upעד to 19

202420,77515.1681,8614.6904,8363.5622197802,2852,5392024
252925.24217.0211.8285,5013,2216.2602111.0843.6203.5142529
303417.1258.7079142.1809224.571120I.X793.1903.3473034
95.9761.919314321271.21740I.Iג35 651 .3861.5013539
40^147322215440811091612181324044
45+50102261316II45+

ידוע 123828272219671517Notלא
known

Rates י ר ו ע י ש

הכל 92.4102.782.3110.1113.799.361.595.077.5TOTALסך
19 22.818.48.719.927.711.727.756.156.2Upעד to 19
2024157.1151.4136.2153.6177.6130.4180.6183.0166.72024
2529179.4181.3194.8174.8179.1185.0182.3181.4168.02529
4126.5133.5129.9138.8138.2131.1115.7136.5109.73034ו.30
353960.763.670.162.844.263.060.664.854.33539
40^149.911.216.411.2(22.1)9.49.212.76.74044
45+0.70.6(0.6)(0.6)(0.6)0.71.00.445+

fertilityTotalכוללפריון
19633.362.773.642.752.604.612.391963
19653.472.884.242.862.604.582.601965
19703.413.123.743.142.954.072.841970
19753.213.082.962.952.863.772.821975
19782.822.782.692.742.732.683.18 3.032.731978
19792.772.762.622.732.882.653.15 2.892.671979
19802.762.762.642.682.902.683.14 2.862.761980
19812.712.762.672.682.982.663.10 2.822.611981
19822.792.802.782.812.952.663.18 2.882.811982

I Incl. not known. ידוע. לא כולל

103 טבעית תנועה



לפי יהודיות, נשים לאלף חי לידות של מעטבר מספר  ג/18. לוח
הנישואין1 בעת וגיל לידה יבשת הנישואין, תקופת ואורך נישואין שנת
,TABLEHI/18.CUMULATIVE NUMBER OF LIVE BIRTHS PER 1,000 JEWISH

WOMEN, BY YEAR AND DURATION OF MARRIAGE, CONTINENT OF BIRTH AND
AGE AT MARRIAGE'

יבשת
בעת גיל
הנישואין

הנישואין ofשנת marriageYear
Continent

Ageלידה at
marriage

1966
1968

1969
197119721973

1 966
1968

1969
1971

1972
1974

1975
19771978

of birth

נישואין שנות א שנותאחריאחרי ישואין.
of marriage8 year.AltcmarriageAfter 3 years of

כולל 17292,2692,1602,1082,0991,175סך 1,2081,1641,1241,118GRAND TTOAL
17192,4152,3552.23 12,1941,293 1,2881,2381,1771,184

20242,1862,0902,0882,0891,123 1,1531,1411,1001 ,085

25292,36(2,1531,9991,9921,224 1,3251,1451,1351,146

הכל .m2.1562.1292.1481,17292ישראלסך 14V 1. 1431.1691.1381,150Israel total
17192,3092,3342,2532,2561,270 1,2371,2471,1851J98
20242,1002,0712,1012,1251,086 1 ,0741,1451.1161,123

25292,3012,1161.9582,0131,170 1,3171,1161,148IJ80
יליד האשה אבי

17292,3782,2452,1712,1851,207ישראל 1,2871,1541,0741,077

Woman's lather
born in
Israel

17192,4492,4062,2802,3291,282 1,3481,2141,1251,131

20242,3282,1732,1442,1291,164 1,2361,1281,0571 ,063

25292,5902,3292,0692,2251,297 1,4951,1761,0661,044

אפריקה 17292,3512,3782,3012,2931,332אסיה 1,3001,3061,2501,251Asia Africa
17192,4922,4862,3292,3051,379 1,3511,3271,2481,268

20242,2112,2772.2972,2891,277 1,1911,2961,2461,238

25292,2892,1712,0562,2421,253 1,3161,2701,2921,275

 אירופה
אמריקה

17292,0712,0131,9822,0121,037 1,0611,0431,0001,010Europe
America

17192,1322,1052,1002,1311,113 1,1211,0851,0351,030

20242.0271,9781,9672,0041,001 1,0121,030971969

25292,2462,0631,9051,9141,125 1,2801,0621,0771,115

ילידת האשה
אפריקה 17292.6202.4502.3352.3111.369אסיה 1.4181,3201,2361.195

Woman born in
Asia Africa

17192,7122,5742,4072,3261,438 1,4471,3531,2731,259

20242.5552,4042,3122,3041,335 1,3901,3061,2211,132

25292.6672,4612,3322,3141,411 1,4701,3281,2451,298

17291.8781.7651.6791.637961אירופהזאמריקה 992922922869Europe America

17191,9631,8521,6441,7291,022 1,0351,0111,0351,039

20241,8631,7631,6921,603946 976867855803

25291.7751,7071,6681,6371,004 1,018976965854

1 Incl. only births to women in ifrst marriages who married in
Israel at ages 17  29; see introduction.

בנישואין בישראל שנישאו לנשים ללידות רק מתייחס 1

מבוא. ראה :17  29 בנות א7 והיו ראשונים
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לפי יהודיות, נשים לאלף חי לידות של מצטבר מספר  ג/9ו. לוח
המפורט הנישואין1 ומשך הנישואין, שנת

TABLEHI/19. CUMULATIVE NUMBER OF LIVE BIRTHS PER 1,000 JEWISH
WOMEN, BY YEAR AND DURATION OF MARRIAGE1

הנישואיןשנוח Yearשנת of marriage
נישואין
Years of19661969197219751978

married life196819711974197719791980

הכל Totalסך

1560 566568535536 544

2881 901884860848

31,175 1,2081,1641,124

41,442 1.4921,4181,368

51,680 1,7341,629

61,869 1,9361,803

2,028ר 2,1121,950

82,160 2,269

92,281 2,409

102,393 2,529

112,629

122,714

132,785

ישראל ילידות :Thereofמזה: Israelborn

1535 520562558541 552

2860 842886868866

31,149 1,1431,1691,138

41,423 1,4171,4291,393

51,668 1,6601,652

61,860 1,8601,833

72,020 2,0281,988

82,156 2,179

92,278 2,314

102,396 2,433

112,535

122,624

132,697

1 See introduction.
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לידה יבשת חי, לידות מסטר לפי האם, של ממוצע גיל ג/20. לוח
(לאיהודיות) ודת (יהודיות)

TABLEHI/20.AVERAGE AGE OF MOTHER, LIVE BIRTH ORDER, CONTINENT OF
BIRTH (Jews) AND RELIGION (NonJews)

1982

ל חימספר birthידת orderLiveeggReligion and
5סךדת "■§pi 002continent

לידה ,הכלויבשת £2of birth
Total123456789+

כולל 27.624.116.319.230531.131.833.536.82.8GRANDסך TOTAL
הגל סך 27.824.526.830.031.732.833.634.937.02.5Jewsיהודים  total
לידה Continentיבשת of birth

הכל סך  26.824.026.329.430.831.431.933.536.62.2Israelישראל total
האס Mother'sאבי father
:bornיליד:
27.023.925.429.330.831.532.433.937.52.4Israelישראל
26.424.026.028.830.431.332.332.935.92.1Asiaאסיה

3132.0Africa)24.622.624.727.428.929.130.331.5אפריקה
28.525.527.731.031.832.132.033.736.32.5Europeאירופהאמריקה America

31.226.928.632.233.835.035.936.538.33.1Asiaאסיה
29.325.026.930.032.233.734.536.037.53.0Africaאפריקה

אמריקה 28.825.328.031.232.333.033.934.836.22.5Europeאירופה Ameirca
28.622.123.225.127.128.730.332.636.74.2Moslemsמוסלמים
27.023.625.327.930.132.133.535.638.12.7Christiansנוצרים

ואחרים 27.422.623.725.627.630.031.533.837.34.0Druzeדרוזים and others

שנות מספר לפי ,34 עד 30 בנות ליולדות חי לידות ג/ו2.ממוצע לוח
(יהודיות) האם של לימוד

TABLE111/21.AVERAGE LIVE BIRTHS TO MOTHERS AGED 3034, BY MOTHER'S

YEARS OF SCHOOLING (Jews) BY MOTHER

לימוד Yearsשנות of schooling
הכל סך
Total0145891213+

19684.26.44.32.92.71968
19714.06.34.53.22.91971
19733.86.04.53.22.91973
19753.65.74.43.32.91975
19773.46.05.14.43.32.81977
19803.35.14.74.03.22.91980

19813.34.74.23.93.23.01981
19823.24.84.23.93.23.01982
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לימוד שנות לפי ,34 עד 30 בנות ליולדות חי לידות ממוצע ג/22. לוח
יהודיות) (לא ודת (יהודיות), לידה יבשת האם, של

TABLE HI/22 AVERAGE LIVE BIRTHS TO MOTHERS AGED 3034, BY MOTHERS
YEARS OF SCHOOLING, CONTINENT OF BIRTH (Jews) AND RELIGION(NonJews)

1982

הכל rסך schooling לימוד Yearsשנות o
ודת לידה Continentיבשת of birth and

Total0145891213+ religion

כולל 3.76.83.3סך 4.7 6.23.0GRAND TOTAI
הכל 0ך יהודים
לידה: יבשת

הכל ישראלסך
3.24.83.2 3.9 4.23.0JEWS TOTAL

3.15.13.1 16 4.03.0
Continent o 1 birth
Israel  total

יליד: האם אבי
3.3_3.4ישראל 3.9 (5.2)3.2

Mother's lather born:
Israel

2.9(5.0)3.0אסיה 3.4 (4.1)2.9Asia 3.1(4.7)3.2אפריקה 3.7 (3.8)3.0
3.2(5.2)3.1איוופהאמריקה 3.7 (3.4)3.0EuropeAmerica

3.34.53.1אסיה 3.8 3.93.0Asia
3.74.83.5אפריקה 4.3 4.63.3Africa

j2.(4.4)3.1אירו5האמריקה 3.7 4.32.9EuropeAmerica

6.26.95.0מוסלמים 6.0 6.63.1MOSLEMS 3.6(6.0)3.8נוצרים 4.4 4.02.7CHRISTIANS ואחרים 5.77.14.0דרוזים 5.6 6.92.3DRUZE AND OTHERS

לידה יבשת לפי ,34 עד 30 בגיל ליולדות חי לידות ג/23.ממוצע לוח
(יהודים) היילוד הורי של

TABLE111/23.AVERAGE LIVE BIRTHS TO MOTHERS AGED 3034, BY PARENTS'
CONTINENT OF BIRTH (Jews)

1982

האם של לידה bitrhMother'sיבשת continent ol

father born יליד האם Mother'sאבי

לידה כולליבשת IDאירופהישראלFather's continent האב הכלGrandשל ofאמריקדאפריקהאסיהאירופהסך birth
totalIsraelאמריקהאפריקהאסיהישראלAsiaAfrica1urope

totalIsraelAsiaAfricaEuropeAmerica
America

כולל 3.23.13.0סך 3.43.23.13.33.73.1GRAND TOTAL
3.1 הכל 3.12.7ישראלסך 3.52.93.12.92.93.2Israel  total

יליד: האב אבי
3.53.62.8ישראל 4.33.43.43.03.23.6

Father's father born:
Israel

2.92.92.9אסיה 3.13.02.83.12.72.8Asia 2.72.72.5אפריקה 2.93.02.62.62.92.4Africa
אירופה
אמריקה

3.03.02.5 3.12.63.12.82.83.2EuropeAmerica

3.43.33.5א0יה 3.23.72.8363.43.0Asia 3.73.23.0אפריקה 3.43.52.93.24.13.1Africa אירופה
אמריקה

3.03.12.6 3.32.93.22.62.93.0EuropeAmerica
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האם, גיל לפי הלידה, בעת יילודים של ממוצע משקל ג/24. לוח
(לאיהוריות) ודת (יהודיות), לידה יבשת לידה, מספר

TABLEHI/24.AVERAGE WEIGHT OF NEWBORN AT BIRTH, BY MOTHER'S AGE,
BIRTH ORDER, CONTINENT OF BIRTH (Jews) AND RELIGION (NonJews)

1982
Grams גרמים

JewsNonJewsיהודיותסי לאיהידיות
כולל

האם Mother'sמזה:אירופהגיל age
Grandהכל הכלאמריקהאפריקהאסיהישראלסך מוסלמיותסך
totalTotalIsraelAsiaAfricaEuropeTotalThereof:

AmericaMoslems

Aהלידותכל 1 1 births
הכל 3,1603,190סך 3,2003,1603,2703,2102,980 3,020TOTAL

19 2,9503,070עד 3,0702,8803,0203,1002,750 2,780Up to 19

20243,0903,140 3,1403,0403,2103,1502,920 2,9602024

25  293,1803,210 3,2203,1303,2503,2202,990 3,0402529

30343,2403,260 3,2603,2203,3203,2403,090 3,1303034

35  393,2303,260 3,2603,1803,3403,2503,130 3,1403539

לידות 7.47.7אחוז 7.57.86.57.57.2 6.9Percent binhs
פחות ofשל less than
גר' 2,500מ2,500 grams

ifrstראשונותלידותמזה. birthsThereof:
הכל 3,0703,1003,1003,0203,1503,1202,9302,890TOTALסך

19 3,0103,0703,0802,9003,0503,1002,9002,870Upער to 19

20243,0903,1203,1103,0103,1803,1502,9702,9402024

25  293,1303,1203,1103,0503,1303,1402,8902,8402529

30343,0403,0603,0703,1003,1103,0102,7902,6803034

35392,9702,9802,9002,9403,1403,0402,8902,7433539

לידות אחוז
פחות של
גרי מ2,500

9.59.59.79.88.68.89.910.2Percent births
of less than
2,500 grams
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ומשקל מין, מרובות, בלידות וסדר האם גיל לפי חי לידות ג/25. לוח
(יהודים) היילוד של ממוצע

TABLE 111/25 LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S AGE AND ORDER OF NEWBORN /JV

MULTIPLE BIRTHS, SEX AND AVERAGE WEIGHT (Jews>

1982

Multiple births מרובות לידות

יילודיילודיילודלידת
הכל שליששניראשוןיחידסך האם גיל

הילוד ומין
TotalSingle

birthFirstSecond
ויותר
Third

Mother's age and
sex of newborn

newbornnewbornewborn
nd more

כולל 72,99271,44777273736GRANDסך TOTAL
19 2,9692,9312018Upעד to 19

2024 202420.77520,42217317010
252925,24224,715267250102529 303417,12516,6872172071430 34 3539
4044
+45

5,976
732
50

5,809
714
48

84
9
1

81
9
1

23539
4044

ידוע 12312111לא
Not known

(גרמים) ממוצע משקל
פחות של לידות אחוז

גרי מ2,500

3,200
7.5

3,220
6.5

2,350
53.1

2,300
56.7

1,750
94.4

Average weight (grams)
Percent births of less
than 2,500 grams

הגל 37,45336.69337536619Malestotalזנויססך
19 עד

2024
1,530

10,669
1,505

10,494
12

85
13

828
Up to 19
20 24 252912,99512,73313!12922529 30348,7528,534108102g30^34

3539
4044

3,026
387

2,958
378

33
5

34
4

3539
4044

45+312911'" 45+ ידוע 6362לא


1
Not known

(גרמים) ממוצע משקל
פחות של לידות אחוז

גר מ2.500

3,260
6.8

3,280
5.9

2,410
47.7

2,390
51.6

1,530
100.0

Average weight (grams)
Percent births of less
than 2,500 grams

הכל נקנותסך
19 עד

2024

35,539
1,439
10,106

34,754
1,426
9,928

397
8

88

371
5

88

n

2

Femalestotal
Up to 19
2024 252912,24711,982136121825 29 30348,3738,153109105630 34

3539
4044
+45
ידוע לא

2,950
345
19
60

2,851
336
19
59

51
4

1

47
5

13539
40^4

+45
Not known

(גרמים) ממוצע משקל
פחות של לידות אחוז

גרי מ2.500

3,140
8.2

3,160
7.0

2,290
58.2

2,210
61.7

2,000
88.2

Average weight (grams)
Percent births of less
than 2,500 grams
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DEATHS

ודת מין גיל, לפי פטירות,  ג/26. לוח
TABLEHI/26.DEATHS, BY AGE, SEX AND RELIGION

פטירות

Females נקבות

דרוזיות
Druze

נוצריות
Chris
lians1

מוסלמיות
Moslems Jews

הכל סך
Total

Males זכרים

דרוזים1
Druzc1

נוצרים1
Chris
tians

מוסלמים יהודים
Moslems Jcw.s

הכל סך
Touil

גיל
Age

Absolute numbers
1981

,1971210,97688724094
6674182051727
48133212
231381I

II731

1477

7634582551931
44221813
5232191
513912
6252811

6857722
8977741

87731310
115941551

2111842043
36632326125
5935493095
8207654393
,3731,289152275
2,003,85111013516
,8991,786169413
,8441,709192349
,75511,614100356

ס םמוחלפריםמ י ט
total  "ה 13,81312,3601,07626908ס

07874952541721

15019292_

228151021

319118

416871

049005483082123

5972382923
101458341824
15191351002933

20241581361651

25291421171915

3034151137734 .

3539119991631

404420617023112

45493342843893

505450743552173

555982273167195

606497091634164
65691,6891,58369334
70742,2572,13286336
75792,1492,02378371

80841,7061,56795286
85 +1,4361,30892260

ידוע 22לא
Not known

ע י םש י ר Ratesו
total  .5.16.26.6'6.0'7.07.54.2ס"ה 3.66.04.2

016.513.6.26.519.128.814.712.222.620.525.0
11.00.53.01.10.43.5
20.60.41.00.50.40.9
30.40.30.80.20.20.3
40.30.20.70.30.20.8

043.73.06.44.37.03.32.65.54.66.4
590.30.2f0.70.20.1I" 0.4
10140.30.20.50.30.20.6
15190:80.7i 0.90.71.20.30.3S 0.40.40.6
20240.91.0] 0.70.40.41 0.4
25290.80.8I 1.10.40.41 0.4
30341.01.0^0.61.42.50.60.60.61.10.7
35391.21.11.41.10.80.80.81.20.90.8
40442.42.32.64.22.61.31.21.91.11.5
45494.13.95.74.93.92.42.43.02.74.0
50546.86.410.211.04.34.34.24.65.83.9
555911.110.718.414.67.07.06.97.410.410.1
606416.216.313.022.814.312.612.613.714.015.7
656929.329.034.335.540.620.520.224.827.124.2
707445.345.052.161.049.637.136.548.247.344.2
757972.372.760.679.863.659.459.165.265.9' 52.6
80+141.3142.3127.6129.1121.7132.4133.0129.5158.3187.1
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(המשך) ודת מין גיל, לפי פטירות, ג/26. לוח
TABLEHI/26.DEATHS, BY AGE, SEX AND RELIGION (com.)

Females נקבות

דרוזיות
ואחרות
Druze Sl
others

נוצריות

Chris
tians

מוסלמיות

Moslems

יהודיות

Jews

הכל סך

Total

Males

דרוזים
ואחרים
Druze Si
others

Chris
tians

מוסלמים

Moslems

יהודים

Jews

הכל סך

Total

גיל
Age

1982
ס םמוחלפריםמ י mberט slute nuAbs o

TOTAL2 14,66413,1851,03828215913,032 .11,740940251101
07164622061533630387224811
13919205226242
2311712_2301216_2
3218823142102
1II461ך42416
048315222531739737431280917
596838262248281712
1014593223222816921
151913297225860352023
202416613125375542121

25291501182354676061

3034168142163710087102' 1

3539159132176492839
40441801551564109931312
454930826332941821521992
5054518447521543533113282
55598057334419954749334155
60641,1051,03947145816745461312
65691,5901,504562641,3911,28671259
70742,4332,27410742102,2132,053994219
75792,4772,31310545142,1531,996945112
80841,8371,719852672,1652,02892369
85+1,6731,5219037251,9151,80077335

ס"ו^

total  ס"ה
י ש
7.3

ם י ר ו ע
5.6'4.66.57.03.7נ6.0נ7.93.9

Rates
3.7נ 014.812.621.315.825.313.711.124.517.421.6

10.80.52.10.71.10.82.71.71.7
20.6.0.51.21.32.00.70.41.70.31.3
30.4(0.2)(0.9)0.61.60.3(0.1)1.11.0
40.50.4(0.4)0.30.70.2(0.1)(0.4)0.70.4 043.42.9523.66.23.21.66.13.85.5 590.30.21 0.60.2 0.2f 0.4

10140.30.20.60.10.1
1

(0.3) ו15190.70.7 070.61.00.40.3
1J 0.70.30.3 20241.01.01.00.30.3(0.5)

25290.90.81130.40.41

(0.3) 30341.11.01.31.22.50.70.6.S80.90.5 35391.41.41.51.61.30.80.8(0.8)0.30.7 40442.22.21.73.42.31.31.31.61.22.0 45493.73.64.55.24.52.12.02.72.62.0 50546.86.69.810.55.24.24.15.44.84.4 555911.111.011.212.510.16.36.27.89.58.6 606417.117.217.118.610.311.811.614.010.921.5 656929.429.428.239.521.121.821.233.925.829.9 707447.847.065.461.448.439.138.548.645.754.3 757978.978.284.580.872.064.463.087.980.348.3
80+152.2154.2121.5151.2143.9145.5147.8117.0144.1151.5

1 Average for 19781981.
3 Average for 19801982.

2 Incl. not known. ידוע. לא כולל 2 .19781981 לשנים ממוצע 1

.19801982 לשנים ממוצע נ
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(יהודים) וגיל לידה יבשת מין, לפי ג/27.פטירות, לוח
TABLE111/27.DEATHS, BY SEX, CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Jews) .

nalesFeנקבוalesMזכרים m

 י
אירופה אירופה

הכל1גיל הכל1אמריקהאפריקהאסיהישראלסך אמריקהאפריקהאסיהישראלסך
Age

Total1IsraelAsiaAfricaEuropeTotal1IsraelAsiaAfricaEurope
AmericaAmerica

מוחלטים 1981Absoluteמספרים numbers
הכל1 1,733סך 1,610 12,3601,5177,48810,9761,2131,6241,3206,808
TOTAL1

0 493 495418418
141 52 53_40382
59 37 38122193
1014 29 3453223126
15192 87 10028393027

. 20243 100 136161752361411
25295 80 117151757372810
303424 42 13728437725181123
353916 33 9927237321111625
404443 39 17046429426141341
454966 61 284639318427453676
505494 54 43587199323397562146
5559134 65 731128404549458888327
6064133 44 91616757276533103146483
6569202 82 1,5832221,0731,28965166170887
7074260 98 2,1322501,5231,851852712471,246
7579264 91 2,0232051,4631,786832612121,229
8084263 71 1,5671541,0791,709862721761.171
85 +223 52 1,3081079252,614772961271,114

eשיעורים sRat
הכל 11.6סך 1.7 7.59.219.86.61.310.67.716.2
TOTAL

0 13.6 13.612.212.2
1^1 ■0.4 0.4_0.30.3
59 0.2 0.20.10.1
1014 0.2 0.20.20.2
1519 ;0.6 0.8 0.70.40.70.30.30.40.7
2024 .0.6 0.9 1.01.21.20.40.40.20.30.7
25290.8 0.8 0.80.70.90.40.40.30.40.5
30341.2 0.7 1.01.21.20.60.51.00.50.6
35390.9 1.2 1.11.41.10.80.80.60.81.2
40442.5 1.9 2.32.92.21.21.30.80.81.9
45^193.8 4.1 3.94.13.72.41.82.42.22.8
50546.1 6.0 6.46.56.74.24.04.84.44.0
555910.9 11.0 10.711.710.36.97.46.67.76.8
606413.8 17.7 16.319.916.012.612.810.616.412.3
656927.5 41.6 29.036.727.320.227.819.625.219.2
707441.7 59.4 45.061.643.036.545.637.549.334.0
757964.7 101.8 72.798.070.559.177.361.684.054.9
80+119.3 178.3 142.3166.0144.6133.0204.0129.9158.3127.4

7.2שיעורים (9.8) 7.99.37.46.3(8.0)6.17.66.0
מוווקננים2
Standardized

rates2

I Incl. not known.
2 The standard is the average Jewish population in 1980.

ידוע. לא כולל 1

ב1980. הממוצעת היהודית האוכלוסייה התקןהוא 2
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(המשך) (יהודים) וגיל לידה יבשת מין, לפי פטירות,  ג/27. לוח
TABLEIH/27.DEATHS, BY SEX, CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Jews) (com).

ר כ liesMםז ב. תנק liesFו c m .

אירופהאירופה גיל
Age

הכל1 הכליאמריקהאפריקהאסיהישראלסך אמריקהאפריקהאסיהישראלסך
Total1IsraelAsiaAfricaliuropeי01111דIsraelAsiaAfricaliuropc

AmericaAmerica

מוחלטיםמספר d219<.
Absolute numbers

הכלי סך
TOTAL1

13.1851,6471,9291,6617,93411.7401.2721,7001,4367,326

04624603873861

146059144431

5938382828
101432242616124 15199780241135305
20241319061322423714 2529118794152060395106 303414266113134874614918 3539132442331338330111725 4044155434535329324202226 454926346525710815234323551 505444756109103179311385871144 555973360128148397493378790278 60641.0396217019361474536123130456 65691.504661812391.0171.28649168199870 70742.2741072832721.6092.053963002941 .362 75792,3131123082311.6611.996952602371.404 80841.719823211651.1472.0281243192051.379
85 +1.521732851221.0391.800883011171 .293

::שיעורינ sR a t
הכל סך
TOTAL

7.91.713.110.221.37.01.411.38.517.6

012.612.6._11.1II. 1(6.4) 140.40.4
) (0.40.30.3(4.4)

590.20.20.20.2
10140.20.2

) (1.6)(0.60.10.1(0.4) 15190.70.7(0.7)(1.0)1.00.30.3(0.5) 20241.00.9(1.3)1.01.50.30.4(0.2)(0.3) 25290.80.8(0.7)0.7I.I0.40.4(0.8)0.5(0.3) 30341.01.00.71.31.20.60.70.9(0.4)0.6 35391.41.41.21.51.20.81.00.60.80.9 40442.22.22.62.21.81.31.21.21.31.3
45493.62.73.13.64.62.02.01.82.12.0 50546.66.06.87.46.24.13.83.54.94.1 555911.09.110.213.210.96.25.36.37.75.9 606417.220.516.221.716.111.611.911.913.811.0 656929.436.525.438.228.321.222.220.529.120.1 70^7447.063.544.664.344.538.549.339.956.835.2 757978.2119.974.7106.574.363.085.461.287.559.5
80+153.8227.9145.9175.4149.7147.7281.9142.0161.2142.1

(10.5)שיעורים 8.16.49.97.66.4(7.1)6.67.66.0 מתוקננים2
Standardized

rates'

1 lncl. not known.
2 The standard is the average Jewish population in 1980. ב980ו. הממוצעת היהודית האוכלוסייה הוא ipnn 2
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אוכלוסייה וקבוצת מין גיל, לפי תינוקות, ג/28.פטירות לוח
TABLE111/28.INFANT DEATHS, BY AGE, SEX AND POPULATION GROUP

Rates1שיעורים1מוחלטיםמספרים
19811982

התינוק Ageמזה:מזה:גיל of
הכל הכלוכריםסך infantוכריססך
TotalThereof:TotalThereof:1949195019601970198019811982

malesmales

כולל 1,4547871,34671631.324.215.115.613.9GRANDסך TOTAL

 מחודש 9495288244649.610.28.5Lessפחות than 1

הכל monthסך  total
ימים 0  67504296513637.68.C6.706 days
ימים 7  27199991731011.92.11.8727 days
ומעלה 5052595222525.65.45.41חודש month and

הכל סך  91349584946251.746.227.018.912.112.911.6יהודים
over

Jews  total
 מחודש 67736957832922.122.716.313.68.49.67.9Lessפחות than 1

הכל monthסך  total
ימים 0  653730146025914.614.312.911.66.87.66.306 days
ימים 7  2714068118707.58.43.42.01.62.01.6727 days
ומעלה 23612627113329.623.510.75.33.73.33.71חודש month and

הכל סך (54129249725448.037.3לאיהודים 24.424. C21.0
over

NonJews  total
 מחודש 27215924613516.817.813.012.110.4Lessפחות than 1

הכל monthסך  total
ימים 0  621312819110411.413.410.09A8.106 days
ימים 7  27593!55315.44.43.02.(2.3727 days
ומעלה 26913325111931.219.511.41LS10.61חודש month and

over

1 Rates per 1,000 live births  see introduction.
LENGTH OF LIFE

מבוא ראה  חי לידות ל000.ו 1

חיים אוכלוסייהאייר וקבוצת מין לפי ממוצע1, חיימ אורך ג/29. לוח
TABLE111/29.AVERAGE LENGTH OF LIFE1, BY SEX AND POPULATION GROUP

האוכלוסייה לאיהודיםיהודיםכל
Total populationJewsNonJews

נקבותוכריםנקבותוכריםנקבותזכרים
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

1930193259.962.719301932
1933193559.561.819331935
1936193860.864.519361938
1939194!62.364.619391941
1942194464.165.919421944

194964.967.61949
1950195467.270.119501954
1955195969.071.819551959
1960196470.673.119601964
21965 196970.273.41965 19692

197069.973.31970
197170.173.470.673.868.772.81971
197270.172.870.673.368.971.81972
'197370.273.270.873.768.271.71973 '
197470.173.370.573.769.272.31974
197570.373.970.974.568.271.51975
197671.274.871.675.469.672.41976
197771.374.771.975.468.571.31977
197871.575.071.975.669.172.01978
197971.875.372.375.870.073.11979

198072.175.772.576.270.073.41980
198172.775.973.176.370.674.21981
2I98272.575.872.876.270.873.319822

1 Data for periodsof two years or more are arithmatical means ממוצעים הם ומעלה שנתיים של לתקופות הנתונים I

of years, השנים. של אריתמטיים
2 Excl. war casualties.  See introduction. מבוא. ראה  מלחמה. חללי כולל לא 2
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אוכלוסייה1 וקבוצת מין ^0€),לפי נבחרים בגילים חיים תוחלת ג/30. לוח
TABLE111/30.EXPECTATION OF LIFE AT SPECIFIED AGES, (eOx), BY SEX AND

POPULATION GROUP1

ה לאיהודיםsJewודיםי
NonJews

גיל
Age

נקבותזכריםIFemalesנקבורMalesזכריכ
MalesFemales

19501960197019751950196019701975
1954196419741979

19811982
1954196419741979

198119821982

067.270.670.571.773.172.870.173.173.775.376.2 76.373.3 70.8
565.967.967.268.169.268.968.570.270.171.572.1 72.370.3 67.7
1061.263.162.463.264.363.963.865.365.266.567.2 67.465.4 62.8
1556.458.257.558.359.459.058.960.460.361.662.2 62.460.5 58.0
2051.953.552.853.654.654.254.155.555.556.857.3 57.555.7 53.2
2547.448.848.248.949.849.549.450.750.651.952.4 52.650.8 48.5
3042.844.143.444.245.044.644.645.945.847.047.5 47.745.8 43.8
לי3538.139.338.739.440.339.9 39.941.140.942.142.6 42.94L0 39.1
4033.534.634.034.735.535.135.336.336.137.337.8 38.036.1 34.5
4528.829.929.530.130.930.530.731.731.432.633.0 33.331.3 29.8
5024.425.425.125.726.426.026.327.226.928.028.3 28.626.7 25.4
5520.421.221.021.522.221.822.022.922.523.623.9 24.222.3 21.5
6016.617.317.117.618.317.918.018.818.519.519.5 19.918.2 17.6
6513.313.913.714.114.614.214.415.114.715.715.5 16.114.313. 9
7010.511.010.711.111.511.111.212.011.512.212.0 12.511.4 10.7
758.28.58.38.68.88.48.79.28.79.39.0 9.59.0 8.8

1 Data lor 5 year periods are arithmetical meansof the years. אריתמטיים ממוצעים הם שנים 5 של לתקופות O^IIW 1

השריח 711

,(1,0 חיים נולדים 1,000 מתוך נבחרים בגילים בחיים נשארים  ג/ו3. לוח
אוכלוסייה1 וקבוצת מין לפי

TABLE III/31.SURVIVORS Al SPECIFIED AGES OUT OF 1,000 PERSONS BOKN
ALIVE (lx), BY SEX AND POPULATION GROUP1

ו ה םי י לאיהודיםJewsד

גיל
NonJews

Age
נקבותזכריםFemalesנקבותMalesזכרים

MalesFemales
1950
1954

1960
1964

1970
1974

1975
19791*8119821950

1954
1960
1964

1970
1974

1975
1979

198119821982

01,0001,0001,0001,0001,000,0001.0001,0001,000 1,0001,0001.0001.0001,000
5947967976981985986953973985 981987988974973
10942965973979984985950972984 979986987972971
15939963971977983984947970982 977985986969970 20931958966972979980944967980 975984985965967
25921953959966974976939964978 973982983960965 30914948954961971972934961976 970980981953963
35906942948956966967927956973 966977978946960 40897935940948960960918950968 961973974938957 45886925927937949950906940961 953967968928951
50866908905918930933889925948 938955959908937
55830878872886901903861899926 913935939868915 60779828821836854854822860890 873903911817879
65692748741762787784754791833 809848859755817
70576633626651681677655693744 708766773652694
75432491476505543535507562612 565638637473540

) See noteto Table 111/30.
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(יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי  ג/32. לוח
מוות סיבות

תושבים ל0(00.01ו שיעורים

בי רשימה
8 ץלךןחרשימתמהדורה 195019551960ךןדךיוץ
Blistתמותה

it) lij i 1^ \2195419591964
8th9 מהדורה

revision

הכל 646.0593.3588.2סך
המעיים41 של זיהומיות 30.514.07.6מחלות
13.26.03.9שחפת5.62
1.20.50.0שעלת93
II4מנינגוקוקוס ידי על 0.30.30.3זיהום

צפדת5
הדם6 אלח

שחורות137 אבעבועות

1.01.10.7חצבת148
0.7מלריה169

יי10 אחרות זיהומיות מחלות
ממאירות שאתות

הקיבה11
הגס12 המעי
הטבעת13 ופי העקול המעי חלחולת.
והריאה14 הסימפונות הנשימה. 85.394.6106.2<קנה
השד15
הרחם16 צוואר
לאוקמיה17
אחרות$1

20
19

20
ממאירות לא שאתות

מוגדרות ובלתי אחרות 8.56.75.9שאתות

4.23.43.3סוכרת2121
תזונתי2222 נחשון
קלוריות2223  חלבון  אחרת תתתזונה
דם2324 1.20.70.8חוסר
העוצבה2425 3.02.31.5דלקת
חריפה2526 שיגרק 0.80.50.3קדחת
ברוני2627 לב 10.810.98.8שיגרון
דם2728 לחץ 6.17.66.7יתר

28
29
30

f הלב שריר של חריף /אוטם אחרת איסכמית לב 101.7127.3150.5מחלת

אחרות2931 לב 18.518.918.3מחלות
שבמוח3032 דם כלי 63.566.067.5מחלות

שומנית33 טרשת
ריאות3234 34.628.820.8דלקת
1.31.50.7שפעת3135
וגנחת3336 נפחת סימפונות. דלקת

וחריסריון.37 קיבה כיב
התוספתן38 1.20.60.7דלקת
שבר39
הכבד40 שחמת הכבד. של כרוניות מחלות
חולה41 כליה תסמונות כליה, מחלות כליות, דלקת

הערמונית3942 עיצוב 4.84.03.5יתר
40
41

43
44

1 /הפלות ישירות מיילדותיות 2.61.71.1סיבות

מולדים4245 17.117.014.4מומים
434446

47
/ בלידה /חבלה סבלידתיות 36.928.924.3סיבות

מוגדרות4548 בלתי וסיבות סימפטומיים 38.722.018.9סימנים
אחרות49 מחלות

מנועי4750 רכב תאונות
מקריות4851 נפילות
אחרות4852 תאונות

התאבדות53
רצח54
אחרות55 חיצוניות סיבות

מבוא. ראה וכנ197. ב967ו מלחמה חללי כולל לא 1
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CAUSES OF DEATH

TABLE111/32.DEATH RATES, BY CAUSE (Jews)

Rales per 100,000 population

196519701975Mortality
1969197419781979M980Cause of deathlist

9th
revision

'669.1'736.0721.3720.1707.1TOTAL 4.32.62.41.40.2ntestinal infectious disease1 3.12.21.50.80.3"uberculosis2

0.2
0.0
0.20.20.30.0

Whooping cough
vleningococcal infection

3
4

0.0etanus5
4.910.6Septicaemia6

0.40.10.00.1
Smallpox
deasles

7
8

.lalana9
0.90.9All other infectious diseases10

Malignant neoplasms
11. 710.0Stomach11
14.113.7Colon12
4.84.4Rectum, rectosigmoid junction Sl anus13

118.1131.4► 139.219.517.8Trachea, bronchi Sl lung14
14.112.6Female breast15
0.80.8Cervix uteri16
6.95.8Leukaemia17

:■"
8.4

76.171.0Other18
4.83.91.40.5Benign neoplasms19

4.99.5
3.4
10.6

4.7
3.5

Other Sl unspecified neoplasms
Diabetes mellitus

20
21

0.30.30.0Nutritional marasmus22

0.90.80.9
0.0
0.8

0.1
0.6

Other protein  calorie malnutrition
Anemias

23
24 1.2

0.1
1.3

י 0.0
1.2
0.0

1.01.0
0.0

Meningitis
Acute rheumatic fever

25
26 7.87.85.74.62.8Chronic rheumatic heart disease27 6.8

182.6
6.4

213.4
4.8

206.9
10.2
126.4

8.4
132.8

Hypertensive disease
Acute myocordial infarction

28
29

19.121.522.7
49.5
47.6

44.5
64.2

Other ischaemic heart disease
Other heart disease

30
31 89.1100.094.389.676.5Cerebrovascular disease32

14.7
1.2

14.6
1.1

15.8
0.8

3.3
14.5
0.3

8.6
17.1
0.0

Arteriosclerosis
Ppeumonia
Influenza

33
34
35 11.211.15.44.0Bronchitis, emphysema Sl asthma36 ■3.21.3Ulcer of stomach Sl duodenum37 0.40.40.20.30.1Appendicitis38

1.20.4Hernia of abdominal cavity39
7.26.2Chronic liver disease Sl cirrhosis40 ן 3.2

< 0.8
ר a

10.915.4Nephritis, nephrotic syndrome Sl nephrosis41

0.0
1.9
0.0

1.10.3Hyperplasia of prostate
Abortion

42
43 0.30.20.1Direct obstetric deaths44 12.814.413.1

11.86.6Congenitalן anomalies45
23.724.4| 18.3

36.5

0.80.4Birth trauma46
21.428.9

14.4
36.4

14.6
45.5

Other perinatal conditions
Signs, sympthoms Sl illdeifned causes

47
48

12.717.615.4
63.0
13.2

66.1
10.2

Other diseases
Motor vehicle accidents

49
50

8.44.5Accidental falls51

7.0
17.8
6.4

16.3
7.5

7.6
7.3

8.2
6.1

Other accidents
Suicide

52
53 1.71.6Homicide54 4.61.8Other external causes55

1. Excl. war casualties in 1967 and 1973. 2 See introductfon.
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אוכלוסייה וקבוצת מין סיבה, לפי פטירות,  ג/33. לוח
1981

האוכלוסייה Totalכל population
בי תמותהרשימה רשימת
8 9מהדורה מוותמהדורה סיבת
Blist

8th revision
Mortality list
9th revision

הכל סך
Total

זכרים מזה:
Thereof: males

הכל 26,01013,813סך
המעיים41 של זיהומיות 83מחלות

107שחפת5.62

שעלת3
מנינגוקוקוס114 ע"י 1זיהום

הדם6 397200אלח
52חצבת8

האחרות10 הזיהומיות המחלות 3315כל

ממאירות שאתות
354195הקיבה11
הגס12 459223המעי
הטבעת13 ופי העקול המעי 14775החלחולת,

והריאה14 הסימפונות הנשימה, 630451קנה

430השד1915

הרחם16 29צוואר

205108לאוקמיה17

2,4741,346אחרות18
ממאירות19 לא 156שאתות

מוגדרות2020 ובלתי אחרות 164100שאתות
12746סוכרת21
תזונתי22 1כחשון

קלוריות23 חלבון  אחרת תזונה 65תת

דם2324 2611חוסר

העוצבה2425 5329דלקת
כרוני27 לב 10836שיגרון
דם28 לחץ 309115יתר
הלב29 שריר של חריף 4,6742,794אוטם
אחות30 איסנמית לב 1,566829מחלת
אחרות31 לב 2,4241,152מחלות
שבמוח32 הדם כלי 2,7961,244מחלות

שומנית33 311144טרשת

ריאות3234 676344דלקת

3שפעת3135

וגנחת3336 נפחת סימפונות, 15488דלקת
ותריסריון37 קיבה 4726כיב

התוספתן3538 41דלקת

159שבר39

הכבד40 ושחמת כרוניות כבד 223141מחלות

חולה41 כליה תסמונות כליה, מחלת כליה. 552305דלקת
הערמונית3942 עיצוב 1313יתר

הפלות4043

ישירות4044 מילדותיות סיבות
מולדים4245 333165מומים

בלידה434446 198חבלה

אחרות47 לידחיות סב 654372סיבות

סימפטומים4548 סימנים.
מוגדרות לא 1,7741,036וסיבות

אחרות49 2,4461,287מחלות

ממונע50 רכב של 397286תאונות

מקריות4851 170103נפילות
אחרות52 334210תאונות
210132התאבדות53
7655רצח54

אחרות55 חיצוניות 6751סיבות

רופא אישור 8145ללא
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TABLEHI/33.DEATHS, BY CAUSE, POPULATION GROUP AND SEX
1981

Cause of death

NonJews לאיהודים

מזה:
זכרים

Thereof:
males

הכל סך
Total

Jews יהודים

מזה:
זכרים
Thereof:
males

הכל סך
Total

TOTAL
Intestinal infectious disease
Tuberculosis
Whooping cough
Meningococcal infection
Septicaemia
Measles
All other infectious diseases
Malignant neoplasms
Stomach
Colon
Rectum, rectosigmoid
junction and anus

Trachea, bronchi tS lung
Female breast
Cervix uteri
Leukaemia
Other

Benign neoplasms
Other 8l unspecified neoplasms
Diabetes mellitus
Nutritional marasmus
Other protein  calorie malnutrition
Anemias
Meningitis
Chronic rheumatic heart disease
Hypertensive disease
Acute mvocardial infarction
Other ischaemic heart disease
Other heart disease
Cerebrovascular disease
Arteriosclerosis
Pneumonia
Influenza
Bronchitis, emphysema and asthma
Ulcer of stomach and duodenum
Appendicitis
Hernia of abdominal cavity
Chronic liver diseaseand cirrhosis
Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis
Hyperplasia of prostate
Abortion
Direct obstetric deaths
Congenital anomalies
Birth trauma
Other perinatal conditions
Signs, symptoms and illdefined conditions
Other diseases
Motor vehicle accidents
Accidental falls
Other accidents
Suicide
Homicide
Other external causes
Not medically certified

1,453
1

1

29
2
3

11
4

1

38

9
74

ר
4

1

2
7
8
11

180
55
!31
125
14
52

25
2

64
2

101
146
144
40
15
47
5
19
4

45

2,674
1

1

48
5

4

25

3
45
14
3
14

132

10

2
7
17
16
31
291
97
304
270
27
110

21
2

2
18
44
2

115
5

171
269
264
59
23
63
8

23
8

81

12,360
2
6

171

12

184
219

74
413

99
!,272

6
93
42

4
9
22
28
104

2,614
774

1,021
1,119
130
292

77
25

1

8
130
280
11

101
6

271
890

1,143
246
88
163
127
36
47

23,336
7

9

1

349

329
451

144
585
416
26
191

2,342
 15

154
116

1

4
19

36
92
278

4,383
1,469
2,120
2,526
284
566

3

133
45
4
13

205
508
11

218
14

483
1,505
2,182
338
147
271
202
53
59
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(יהודים) נבחרת וסיבה גיל לפי תינוקות, פטירות ג/34. לוח
TABLE111/34.INFANT DEATHS, BY AGE AND SELECTED CAUSE (Jews)

19691975.1981רשימת

תמותה
ראשון'מהדורה ראשון'חודש ראשון'חודש חודש

Firstmonth1Firstmonth1Firstיו11ת0וח9
Mortality

list
מוות הכלםירח סך

Total
הכל הכלסך Causeofסך death Jill U t *^m \*

שבועTotalשבועTotalשבוע
9thהכל הכלראשוןסך הכלראשוןסך ראשוןסך

revisionTotalFirstTotalFirstTotalFirst
weekweekweek

ס חפריםמ ו םמ י ט smbeל rt e n uכ s 0 1 uA
הכל 1,0907566461,307902738913677537TOTALסך

ל 7שיעורים ח1,000 000,ידוו! live birthsRates per
הכל 18.913.111.217.812.310.112.99.57.5TOTALסך

1.00.20.80.10.0Intestinalמחלות01
של infectiousזיהומיות

diseasesהמעיים
המחלות210 0.50.10.00.40.20.10.30.1O.IAllכל other infec

tiousהזיהומיות and parasi
ticוהטפיליות diseases
האחרות

ריאות34 1.20.40.30.80.20.10.30.10.1Pneumoniaדלקת
מולדים45 4.52.41.64.32.61.82.51.91.5Congenitalמומים ano

malies
46
47

בלידה חבלה
סיבות

9.89.69.09.08.7
0.2
6.8

0.2
6.4

0.1
5.5

Birth trauma
Other causes of

perinatalסבלידתיות morta
lityאחרות

0.50.10.10.30.10.00.30.00.0Externalסיבות5055 causes
חיצוניות
הסיבות 1.40.30.22.20.40.22.50.80.4Allכל other and un
speciifedהאחרות causes
ובלתי

מוגדרות

1 Including cases where number of days is not known but less מחודש. פחות אבל ידוע לא ימים מספר של מקרים כולל 1

than one month.

קבוצת לפי ובלידה, בהריון הקשורות אמהות פטירות  ג/35. לוח
אוכלוסייה

TABLE111/35.MATERNAL DEATHS, BY POPULATION GROUP

195019551960196519701975I9S1
195419591964196919741979

ו ה םי י sJewד
מוחלטי 172144107944935Absoluteםמספרים numbers
ממוצע 10.80.70.50.40.20.1Averageל000.םשיעורים rates per 1,000

חי liveלידות births
Dwהודילא sNonJ e

מוחלטי 262225Absoluteםמספרים numbers
ממוצע 10.40.20.2Averageל000,יםשיעורים rates per 1,000

חי liveלידות births

I Including East Jerusalem since 1973. בנ97ו. החל ירושלים מזרח את כולל 1

VITAL STATISTICS 120



ותיירות הגירה תנועות די. פרק

תושבים תנועת הלוחות כוללים ב970ו החל
צוין כן אם אלא ירושלים, למזרח הנוגעת ותיירים

ללוח. בהערה אחרת
העולים גם הלוחות בכל נכללים ב970ו החל
(ראה עולים" "אזרחים נכללים ולא הלאיהודים

לעיל). הגדרה

חישוב ושיטות הסברים

פי על בדוו"ל התושבים שהות של מדויק חישוב
ושנה) חורש (יום, החזרה ותאריך היציאה תאריך
אומדן נערך ואילך ל1975 ב1974. לאחרונה נערך
ב בחו"ל התושבים שהיית של התפלגות בסיס על

.1974
מזרח תושבי אח כוללים ר/ר עד ד/3 לוחות אין
תנועת לא ואף הירדן גשרי דרך היוצאים ירושלים

בכוח. עולים
יוצאים תושבים על נתונים מובאים ד/5 בלוח
ארוכה תקופה בחו"ל ששהו מהם אלה ועל
שנות לפי השהות תקופת את מחשכים ברציפות.
וחזר יצא חודש באיזה להתחשב מבלי שלמות לוח
הכוונה  בחו"ל שנה של שהות התושב.
עד חזרו ולא הנדונה הלוח בשנת שיצאו לתושבים
לא  שנתיים של שהות שלאחריה, הלוח שנת סוף
לדוגמא: הלאה. וכן נוספת לוח שנת סוף אחרי חזרו
30.200 מהם תושבים; 246,600 יצאו 1975 בשנת
בחו"ל שהו מוגדרים: (אלה 1976 סוף עד חזרו לא
סוף עד חזרו לא 30,200 מתוך 20,300 שנהן, מעל
מתוך 15,600 שנים) 2 מעל בחו"ל (שהו 1977
3 מעל בחו"ל (שהו 1978 סוף עד חזרו לא 20,300
1979 סוף עד חזרו לא 15,600 מתוך 13,200 שנים)

שנים). 4 מעל בחו"ל (שהו
נערך 19791982 בשנים יוצאים לתושבים
עד שנה כעבור יחזרו לא מהם כמה (תחזית) אומדן
של חזרה דפוסי על מבוסס זה אומדן שנים. 4

קודמות. שנים יוצאי מבין תושבים
חוזרים תושבים על נתונים מובאים ד/6 בלוח
שלמות לוח שנות לפי כחו"ל השהות תקופת לפי
החזרה. וחודש היציאה בחודש להתחשב מבלי
ש תושבים 435,400 חזרו 1980 כשנת לדוגמה:
חזרו מוגדרים: (אלה 1978 עד יצאו מהם 20,700
מתוך 10,600 ומעלה), שנה כחו"ל ששהו לאחר
חזרו מוגדרים: (אלה 1978 בשנת יצאו 20,700
הלוחות שני הלאה. וכן שנה) בחו"ל ששהו לאחר

ד/3. לוח מתוך נגזרו  ור/6 ד/5 
יוצאים תושבים על נתונים מובאים ד/7 בלוח

אחת דרך עוברים המרינה את והיוצאים הנכנסים
נמל דרך היא התנועה עיקר הגבול. ביקורת מתחנות
ממלא הגבול את העובר אדם גוריון. בן התעופה
את אלה מתחנות אחת בכל סופרים יום ומדי שאלון
הנכנסים מספר על "ח דו נערך פיהם ועל השאלונים
הבסיס הם היומיים הדוחות לסוגיהם, והיוצאים

הגירה. תנועות על הסדרות להכנת
והאויר הים דרך והיוצאים הנכנסים מספר
בפרק המופיע מזה במקצת שונה זה, בפרק המובא
"תחבורה  י"ח לפרק מבוא (ראה תחבורה על

ותקשורת").
או לעולים מעמדם ת א ששינו תיירים על הנתונים
מלשכות מתקבלים "הגדרות") (ראה בכוח לעולים

הפנים. משרד של הנפתיות האוכלוסין מינהל
במבוא ניתן והסברים מקורות של נוסף פירוט
בסדרת 706 מס' "1981 לישראל "העלייה לפרסום

המיוחדים. הפרסומים

הגדרות

בישראל הגר ישראל אזרח יוצא: תושב
עסקים, ביקור, למטרת לחו"ל ויוצא בקביעות
גם ביניהם כלולים אחרת; מטרה או שליחות

"יורדים". ה
בעת ישראלי לאזרח שנולד ילד : עולה אזרח

בחו"ל. שהותו
חוק לפי קבע לישיבת לארץ הנכנס אדם : עולה

הכניסה. חוק לפי או השבות
שהופעלו הפנים משרד בתקנות בכוח. עולה
הזכאי כ"אדם בכוח עולה הוגדר ,1969 יוני כחודש
השבות, חוק לפי עולה לתעודת או עולה לאשרת
בה ולשהות לישראל להיכנס ורוצה תש"י1950,

חודשים''. 3 על העולה לתקופה
של ויציאות כניסות בכוח: עולים תנועת

הראשונה. כניסתם לאחר בכוח, עולים
לשהות לארץ הנכנס חוץ אזרח ארעי: תושב
זמנית, לעבודה חודשים משישה למעלה של

וכוי. ללימודים
ארעי; תושב או עולה שאינו חוץ אזרח תייר:
סיור. באוניות מבקרים גם כלולים התיירים בין

לעולה או לעולה מעמדו ששינה תייר
בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס אדם בכוח.
עולה של או עולה של מעמד וקיבל כקשה הגיש

בכוח.
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של הזוג ובנות 14 עד 0 הגיל לקבוצת הוספו הילדים
ומעלה. 15 הגיל קבועות בין יחסית חולקו התיירים
לבני הוספו חלקם ידוע; היה לא שגילם תיירים היו
ומעלה. 15 בני בין יחסית חולקו וחלקם 014
על במדויק חושבה בארץ התיירים של השהות
חודש (יום, היציאה ותאריך הכניסה תאריך פי

ושנה).
תיירים תנועת על המקורות של נוסף פירוט
.670 מס' מיוחד לפרסום כמבוא ניתן ותושבים

יוצאים תושבים סקר
הופיעו יוצאים תושבים סקר מתוך נתונים

.132 עמ' 98233ו, בשנתון

לידה" "ארץ הפרטים כסיס על וגיל לידה ארץ לפי
יש יוצא. תושב כטופס המופיעים לידה" ו"שנת
בישראל לאיהודים גם כולל זה לוח כי לב לשים
לוח אין ישראל. ילידי בין המכריע ברובם הכלולים
ואף לירדן שיצאו ירושלים מזרח תושבי את כולל זה
למכה, לרגל שעלו ישראל תושבי לאיהורים
זה לעומת וגיל. לידה ארץ על פרטים אין שלגביהם
צוות כאנשי שיצאו ישראלים תושבים הלוח כולל

אוניות. של
פי על חושב תיירים ושל תושבים של הגיל
כגבול, המעבר שנת לבין הלידה שנת כין ההפרש
המעבר. ובחודש הלידה בחודש להתחשב מכלי זוג בת או ילד  לתיירים מהנלוים חלק

אין ועבורם המשפחה, ראש של בדרכון מגיעים
גיל. על הפרט חסר ולכן נפרד טופס ממלאים

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
א' חלק 19481972 לישראל העלייה 416
ב חלק 19481972 לישראל העלייה 489

1980 ;1979 תיירות 670
1979/80 יוצאים ותושבים תיירים סקר 686

1981 לישראל העלייה 706
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SUMMARY TABLES סיכום לוחות

אשרה סוג לפי ויוצאים, נכנסים ד/ו. לוח
TABLE IV/l. ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA

תנועת
בכוח2תושביםאזרחיםעולים מזה:תושביםעולים

הכל בכוחיסך באוניותתייריםארעיים'ResidentsMovementעוליםועולים
TotalImmigrantsImmigratingofTempoTouristsסיור

and potentialcitizensהכל יהודיםסך :potentialraryTherofמזה:
immigrants'TotalThereof:immigrants2resion

Jewsdents'cruises

םנכנס 1י sArriv a
15 V 1948

19821,638,422 21,826,598J8,9075,659,4075,120,474130,454169,08614,220,3221,241,881
19481949383,919341,24915,92914,88326,741
19501954678.257395,01596,16992,8953.767183.30613,366
19551959685,513211,561173.261171.35712,631288.06011.959
19601964,570,892244,506 1364.088361,05331,227931,07181.877
19651969105,728 2,446,641539.237534,8241,37543,6231.756.678149,175
19701974,367,374198,456 44,016983.843869.08346,55222,5473.111,960221,984
19751979106.972 6,558,9953,3621,774,0591,553.59242,52619,9554,612,121458,390

1975917,78817.509604268.004227.6338.3843.733619.55460,533
1976,104.20217.092680279,123237.8287.0443.665796.59863,887
1977,335,87118,611752319.267275,4377.0863,621986.53492.651
1978,531,30123,099711423.438377,1919.4453,7951,070.813112.102
1979,669,83330,661615484.227435.50310.5675,1411.138,622129.217

1980,700,46016.677514481,603423,86413.35512.4921,175,819109.989
1981,765,3548,794471589.540528.53113.84415.6491.137,05696,734
1982,669,1939,464544641.678570.39212.8027, 195997,51098,407

םיוצא ureי sDepart
15 V 1948

198220,438,8006,060,1655,488,097197,933201,56713,979,135
1948194943.17921.61020,95921.569
19501954329,160151.740147,4484.018173.402
19551959519.935231.527227.97511.720276,688
19601964,352,566418.488414.04030.892903,186
19651969.,363,661588.709580.8092.46051.2721.721,220
197019741,210.2721,043,494917.20280.46436,9093.049.405
19751979.462.9951.834,4701.607.11665.30526.7054.536.515

1975897.055282.724241.61013.6435.380595.308
1976,093.341296.984254.75811,6755.318779.364
1977.328.750332.997287.50211.7815.417978.555
1978.506.362430.260382.27013.4115.2321 .057.459
1979.637.487491,505440.97614.7955.3581.125.829

1980.709.033513.459452.81118.33610.3651.166.873
1981.775.482606.343542.46216.78117.5301.134.828
1982.672.517650.325577.27514.58712.156995.449
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(המשך) אשרה סוג לפי ויוצאים, נכנסים ד/ו. לוח
TABLEiv/1.ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA (com.)

הכל סך

Total

*"* "2 60
5 ~ =
.? 5י3ם=2
n= n£ ?

x so

□ 

תושבים
Residents

5 'i
p* = E
.£E =

5ל>ם

a .2
P ,i
a £
Pi £
_af|

תיירים
Tourists

1961

ז א מ

41,091

1

46,650 10,056_
Balance

4,203 2941961

196254.66359,600 11,410


6,238 2351962

196361.97962,156 10,782


7,392 3,2131963

196446,37052,456 10,103


4,849 S321964

196524.62628.7959.660


6,121 6301965

196691313,610 12,8141,748 1,6311966

196710,26012,275 13,691


12,264 5881967

196819,57118,1506,9056,587 1,7391968

196927.60432,8926,402 1,0858,738 6,5391969

197032,13729,9611,0827,2035,55617,438 3,5851970

197135,19436,2058738,6488,10518,033 3,1641971

197233,71651,5647899,4607,637885 2,4251972

197346,30551,5137638,6766,57012,339 3,0641973

19749,75029,21350925,6646,04413,860 2,1241974

197520,73317,509604 14,7205,25924,246 1,6471975

197610,86117,092680 17,861^,63117,234 1,6531976

19777,12118,611752 13,7304,6957,979 1,7961977

197824,93923,0997116,8223,96613,354 1,4371978

197932,34630,6616157,2784,22812,793 2171979

19808.57316,67751431,8564,9818,946 2,1271980

1981 10,1288,794471 16,8032,9372,228 1,8811981

19823,3249,4645448,647 1,7852,061 4,9611982

1 Excl. tourists who changed their status to immigrants or
potential immigrants but includes immigrating citizens up to 1969
 see introduction to Chapter V. 2 After first
entrance. 3 Asoll952. 4 19701982;See introduction.

בכוח לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל לא 1
לפרק מבוא ראה  .1969 עד עולים אזרחים כולל אך
החל נ ראשונה. כניסה אחרי  ב969ו החל 2 הי.

מבוא. ראה 982ו970ו; 4 ב1952.
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אשרה1 וסוג ויציאה כניסה דרך לפי ויוצאים, נכנסים .in לוח
TABLE IV/2. ARRIVALS AND DEPARTURES, BY MODE OF ENTRANCE

AND DEPARTURE AND CATERGORY OF VISA1
1982

הכלדיך סך

Pi 'C

o 5bגג 0n
a

£ i
CM
P,g S

V.

A
D'r"n

Mode of

ויציאה §.!?.Totalכניסה

315
c o

Q.

■3'Eg
■TEO
D~

c

כך

.ט

njin
Q.

* ם

a |
Tourists

entrance
and departure

כ vנסיםנ a 1 sArr i

הכל 1,669,1939,464544641,67812,8027,195997,510TOTALסך

1,360,3279,313519545,06212,4005.415787.618Airאויר
131,5401472317.909149124113.188Seaים

177,3264278,7072531,65696,704Landיבשה
אלנבי 103,15657,6911276344.690Allenbyגשר bridge

מצרים ימעברי 54,637420,73024179132.871Egyption border
לבנון 19,533228610219.143Lebaneseמעברי border

ו sparturגאיםי eDe
הכל 1,672,517650,32514,58712,156995,449TOTALסך

1.370,584549,81514,10810,387796,274Airאויר
133,55617,820187201115.348Seaים

168,37782,6902921,56883.827Landיבשה
אלנבי 75,68458,2601872816.678Allenbyגשר bridge

מצרים 78,12824,23627472652.892Egyptionמעברי border
לבנון 14,565194מעברי


11414,257Lebanese border

1.2/Seenotes 1,2toTable IV1. ד/1. ללוח 2,1 הערות ראה 2.1

residents וחוזרים1 יוצאים תושבים ד/3. לוח תושכים
TABLEiv/3.RESIDENTS DEPARTING AND RETURNING1

Thousands איפים
יציאה ישנת לפי חזרהחוזרים, .g>ינת by year of returnReturnirחזרו טרם

Year982יוצאים סוף עד
of

departure
Departing1948

1974
הכל19751976197719781979198019811982 סך

Total
Did not
return till
end 1982

194819825,594.22,072.7230.9277.4 239.2380.4439.2435.4542.3586.15,203.3390.9 19481964823.4704.10.70.6 0.70.50.30.30.30 2707.8115.6
196597.190.80.10.1 0.10.10.10.00.00.091.25.9 1966115.8107.60.10.1 0.10.10.10.10.00.0108.37.5
1967108.6100.30.30.2 0.20.20.20.10.10.0101.57.1
1968128.1122.80.30.2 0.30.20.10.10.10.1124.14.0
1969139.0133.60.40.3 0.30.20.20.10.10.1135.23.8
1970142.4135.40.80.4 0.50.30.20.10.10.1137.84.6
1971170.0159.51.60.7 1.00.50.40.20.20.1164.06.0
1972184.8171.43.41.2 2.00.90.60.30.20.2180.34.5
1973207.6177.78.52.4 4.21.40.70.40.30.2195.7119
1974233.9169.531.24.6 9.62.51.50.80.50.4220.713.2
1975246.6183.59.9 32.84.72.41.30.60.5235.710.9
1976256.936.8 187.410.54.22.01.00.8242.714.2
1977290.4219.940.09.64.31.91.2276.913.5
1978386.2318.341.410.64.02.2376.59.7
1979445.7377.247.111.85.2441.34.4
1980466.1367.655.112.4435.131.0
1981557.4466.059.0525.032.4
1982594.2

: ו ל

503.4503.490.8

Excl. potential immigrants and the movement of residents
of East Jerusalem via the Allenby Bridge.
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בח"ול שהות משך לפי חוזרים, תושבים ד/4. לוח
TABLEiv/4.RESIDENTS RETURNING, BY DURATION OF STAY ABROAD

השהות משך
חזרי Yearשנת of returnDuration

of
1960196919741981198219601969197419811982stay

PercentagesאחוזיםAbsoluteמספרים

numbersמוחלטים

הכל 51,256542.272סך 208,408132.630586.125100. u00.0100.0100.0100.0TOTAL

מחודש: 8,21129.70194.223320.442397.23116.122.445.259.067.7Lessפחות than 1 month

ימים 03.2150.50 days

1  421.6583.714 "

" 5  9

" 10 14
8,21129.70194.223320.442

109,789

89.713
16.1 >22.445.259.0

18.7

15.3

59 

1014 

" 151957.6129.81519 "

" 2029115.24419.72029 

חודש 113,32248.39552,96824.99487.31826.136.525.423.114.91 month

10,06715.07611חודשים .90220.60721.65919.711. 45.73.83.72 months

חודשים 35,1666,2776,6129,61512,31710.14.73.21.82.13 

42,5373.0894,0967.0678.3165.02.32.01.31.44 "

51,5292,0343,2285.1846.5883.01.51.61.01.15 "

" 6  82.5994,2916,98611, 14312,0325.13.23.52.12.168 

" 9 1 11,5554,8867,67712,58615.3673.03.73.5232,6911 "

ומעלה 6,08518,83220.54430,63425.29711.914.39.95.64.41שנה year and more

ידוע 18549172לא


Not known

Daysימים

שהות 7253362521Medianחציון stay
ממוצעת: Averageשהות stay
חודשים מנ 4740292521Lessפחות than 3 month

משנה 8267564139Lessפחות than 1 year
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לארץ בחוץ שהות תקופת לפי יוצאימ, תושבים ד/5. לוח
TABLEiv/5.RESIDENTS DEPARTING, BY PERIOD OF STAY ABROAD

שנה
הכל"צאה סך

 מעל1 בחו"ל שהו מהם.
Thereof: stayed abroad over' 

חורו לא
סוך עד
הכל2א19 סך

.. מהם
over' 

 מצלי בחו"ל 1,w
Thereof: stayed abroad

חזרו לא
סוף עד

1 98 י
Year
of

departure

Total
שנה

1 vear

ל

שנם
vea rs

3
שנם
ve a 15

4
שנים
vears

Did not
return
till £/?(/

Total
שנה

2

שנפ
3

שנים
4

שנים
Did not
return

1982;
till end
נ1982

15 V 19481982
אלפ
5.594.2

D .sandsThou
■386.0

ו ח סא י e snta gPerec

hereof. ן מזה
195955.015.313.211.911.2100.027.823.921.620.3

I96063.315.112.611.110.4100.023.819.917.516.4

196175.914.411.59.99.05.9100.018.915.113.011.87.7

196286.218.414.612.811.68.4100.021.316.914.813.49.7

1963103.517.713.911.710.67.5100.017.113.411.310.27.2

196489.617.212.910.69.16.4100.019.114.311.810.17.1

196597.117.812.810.28.86.0100.018.313.110.59.06.1

1966115.821.015.412.510.97.5100.018.113.210.79.46.5

1967108.622.716.412.810.77.0100.020.915.111.79.86.4

1968128.119.612.78.87.04.1100.015.39.96.85.43.2

1969139.018.811.47.86.23.9100.013.58.25.64.42.8
1970142.420.112.38.57.14.6100.014.18.65.94.93.2

1971170.022.413.610.69.06.1100.013.17.96.25.23.6

1972184.820.313.49.97.94.6100.010.97.25.34.22.5

1973207.629.921.417.214.811.9100.014.410.38.27.15.7

1974233.933.123.518.916.413.2100.014.110.08.07.05.6

1975246.630.220.315.613.210.8100.012.28.26.35.34.4

1976256.932.722.218.016.014.2100.012.78.67.06.25.5

1977290.430.420.816.614.713.4100.010.47.15.75.14.6

1978386.226.515.911.99.79.7100.06.8(4.1)(3.1)2.52.5

1979445.721.39.64.3(2.5)4.3100.04.72.11.0(0.6)1.0

1980466.143.330.9(24.5)(22.0)30.9100.0(9.7)5.6(5.3)(4.7)6.6

1981557.432.4(20.0(14.0
16.0)

(10.0
14.0)

32.4100.05.8(3.6)(2.7)(2.2)5.8

1982522.1(30.0)(18.0

22.0
(11.0
16.0)

(8.0

12.0)
90.9100.0(5.1)(3.4)(2.3)(1.7)15.4

1 Data in brackets are forecasts see introduction. 2 In
1959 1965, data refer to residents who did not return till end
1981. 3 Excl. about 5,000 residents, who departed before
May 1948.

ראה תחזית הם בסוגריים הנתונים 1

לתושבים מת"חס .19591965 בשנים 2 מבוא.
כ5.000 כולל לא 3 .1981 סוף עד חזרו שלא

.1948 מאי לפני שיצאו חוזרים, תושבים
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לארץ1 בחוץ שהות תקופת לפי שחזרו, תושבים ד/6. לוח
TABLEIV/6  RESIDENTS RETURNING, BY PERIOD OF STAY ABROAD'

כל

 בחו"ל ששהו לאחר חזרו
Returned after staying abroad

כל

 בחו"ל ששהו לאחר חזרו
Returned after slaying abroad

החוזרים
All

returning

mnD
משנה

Less than
1 year

ומעלה שנה
הכל סך

1 year
and

overtotal

שנה
1 year

2
שנים
2

years

3

שנים
3

years

שנים 4
ומעלה
4 years
and over

החוזרים
All

eturning

פחות
משנה

Less than
one year

שנה
1 year

2
שנים
2

years

3
שנים
3

years

שנים 4
ומעלה
4 years
and over

םאלפ geםאחוזsThousandי sent aPer c

19481982,198.3■5

Thereof: מזה:

196051.346.84.5100.090.6

196165.960.55.42.1100.091.83.2

196274.768.26.52.51.4100.091.33.31.9

196392.785.77.02.91.40.72.0100.092.43.11.50.82.2

196479.571.58.03.51.61.01.9100.089.94.42.01.32.4

196587.578.39.23.81.61.22.6100.089.54.31.81.43.0

1966103.092.610.44.42.21.02.8100.089.94.32.11.02.7

196794.983.811.15.C2.31.12.7100.088.35.32.41.22.8

1968121.2107.813.45.t2.61.53.7100.088.94.62.21.23.1

1969132.6118.214.46.32.91.43.8100.089.14.82.21.02.9

1970136.2120.016.26.S3.61.54.2100.088.15.12.61.13.1

1971162.2144.317.91A3.92.14.5100.089.04.52.41.32.8

1972178.5160.817.7/.f3.51.94.5100.090.14.32.01.12.5

1973198.4179.918.5S.f3.91.64.2100.090.74.42.00.82.1

1974208.4194.414.06.c3.01.42.7100.093.33.31.40.71.3

1975230.9214.716.28.':3.51.62.7100.093.03.61.50.71.2

1976239.2220.3< 18.99.(4.22.03.1100.092.14.01.80.81.3

1977277.4256.8) 20.61O.(4.52.43.7100.092.63.61.60.91.3

1978380.4358.322.110..4.72.54.4100.094.22.81.20.71.1

1979439.2418.6) 20.69.(4.22.44.4100.095.32.21.00.51.0

1980435.4414.710.6 20.74.32.03.8100.095.22.41.00.50.9

1981542.3521.1i 21.211.4.01.93.5100.096.12.20.70.40.6

1982586.1562.41 23.712.'5.22.23.9100.096.02.00.90.40.7

1 See definition in introduction.
2 See note 3 to Table IV/5.

במבוא. הגדרה ראה 1

ד/5. ללוח 3 הערה ראה 2
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וגיל לידה ארץ לפי יוצאים, תושבים  ד/7. לוח
TABLEiv/7.DEPARTING RESIDENTS, BY COUNTRY OF BIRTH AND AGE

1981

לידה pKהכל סך
Ageגיל

Total14 +151920293044456465עד
country
of birth

כולל 29,561סך 557,43822,16950,116 164,561 184,005 107,026GRAND TOTAL

23.920ישראל 260.27218,00680.04895.49740.0642.737Israel

הכל סך  199אסיה 34,8263262.62414.88214.0392.756Asia  total
53טורקיה 8,412667442,9443,611994Turkey
15עירק 13,481451996,6505,823748Iraq

ועדן 1ודמן 2,058869951845184Yemen and Aden
48אירן 4,069817351,8171,161227Iran
25הודו 2,12146375947615113India
56יתר 4,685805021,5731,984490Other

הכל סך  456אפויקה 44,8795978.25219.06614,0682,440Africa  total
54מרוקו 21,2103215,5889,6624,857728Morocco

וטוניסיה 55אלגייריה 7,502661,3243,0712,306680Algeria and Tunisia
3לוב 2,401211761,273824104Libya

4מצרים 9,507194983,4454,836705Egypt
340יתר 4,2591706661,6151,245223Other

הכל סך  3,110אירופה 194,7212.09911.16746,71190.4464I.I 88Europe  total
281נריה"מ 27,9665923,1329,2759,3825,304U.S.S.R
40פולין 44,850561,0826,80223,19813,672Poland
251רומניה 47,7552953,29812,89323,3877,631Rumania

ויוון 23בולגריה 11,235181323,0146,0791,969Bulgaria and Greece
ואוסטריה 468גרמניה 25,4041572944,28912,9617,235Germany and Austria

23צ'כוסלובקיה 7,77151141,3444,3711,912Czechoslovakia
11הונגריה 6,80111661,2773,8501,492Hungary

2,013יתר 22,929552,9497,8177,2181,973Other

הכל סך ואוקיאניה 1,876אמריקה 22,741.1414,9357.8495.944995America and Oceania total
אמריקה 1,490צפון 12,15802,5993,8272,804630North America

יתר
1 386 10,5833*2,3364,0223,140365Other
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מגורים ארץ לפי נכנסים, ארעיים ד/8.תושבים לוח

TABLEIV/8.TEMPORARY RESIDENTS ARRIVING, BY COUNTRY OF RESIDENCE

19701975197X11979198019811982

כולל 3,8093,7203,7444,3269,99212,2903,728GRANDסך TTOAL

הכל סך  Asia'2832253087212.7543,196774אסיה  /0/17/

וקפריסין טורקיה :7325544967148175Thereofמזה: Turkey and
Cyprus

תאיילנד 1בורמה. ,0452,955483Burma, Thailand

הכל סך  6579174220434946Africaאפריקה  total

הכל סך  1.7101.5841.6191.9474,9936.4381.731Europeאירופה  total

ר.פ. גרמניה, :310210164177143113127Thereofמזה: Germany, F.R.

המאוחדת הממלכה 324271321291577452309Unitedמזה: Kingdom

25621420218112213698Franceצרפת

2253803694542175652Italyאיטליה

3,6695,284794Portugalפורטוגל

ואוקיאניה אמריקה
הכל סך 

1.7501.8321.6431,4172.2022.4131.172America and Oceania
 total

קנדה :14614911077878549Thereofמזה: Canada

הברית .1,3301,4701,3831.2221,9352,2551,068U.S.Aארצות

Tn Upיי to 1979  excl. students and clerev.
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TOURISTS מגורים ארץ לטי נכנסים, תיירים ד/9. לוח
TABLEIV/9.TOURISTS ARRIVING, BY COUNTRY OF RESIDENCE

תיירים

1982 1980 1982 1981 1980 1970 1960 1951

GRAND TOTAL

Asia  total

Turkey and
Cyprus

Iran
Japan
Other countries

Africa  total
Unionof S. Africa
Egypt
Other countries

Europe  total
Scandinavia
United Kingdom
Netherlands
Belgium
France
Spain
Italy
Switzerland
Germany. F.R.
Austria
Rumania
Yugoslavia
Greece
Other countries

America  total
Canada
U.S.A.
Mexico
Argentine
Brazil
Uruguay
Chile
Other countries

Oceania  total
Australia
New Zealand

Other countires

Not known

אחוזים
'ercentages

100.0 100.0

4.9 3.6

0.9

0.2
0.4
3.4

3.0
1.8
0.4
0.8

57.9
5.2
12.7
2.9
1.6
13.0
0.8
3.5
2.9
10.9
1.7
0.3
0.1
1.1
1.2

32.7
2.7
26.6
0.6
0.7
0.8
0.2
0.2
0.8

1.5
1.2
0.2
0.1

I.I

0.3
2.2

3.4
2.2
0.2
1.0

61.1
5.9
12.0
3.1
1.8

11.8
0.9
4.7
2.9
13.4
1.9

0.3
0.2
0.9
1.3

30.2
2.3

24
0.8
1.3

0.6
0.1
0.1
0.6

1.4
.1

0.2

Lbsolute mumbers מוחלטים מספרים

'97.510 1,137,0561,175.819 441,294 '113,956 '35.895

51.633 36.131 42.288 29.025

8.838 11.963 13.284 8.964

1.986 _  6.876
3.911 3.339 3.441 1.027

36.898 20.829 25.563 12.158

30.156 28.511 39.526 ;6.770
18,443 17.646 26.056 11,373
4,159   
7,554 10,865 13,480 5.397

576.299
52.061
126.768
28.880
15,735

129,612
7,785

35,113
29.290
107.446
16,835
3.289
1.234
11,188
11,063

26.591
263,495
6.275
7,372
8,222
2.111
1,750
9,175

14.431
11 .633
1,967
831

5.968 4.734

1.976 2.696

2.038 891

179 
1,775 1.147

709.786
65,233
143,185
32.244
20.197
147,960
10,991
49,176
31,424
155,087
22.925
3.458
1,795
10,795
15,316

718.504
69.024
140.838
37.059
20,894
138,837
10.848
55.784
34.057
157,449
22.435
2,976
2.188
11.098
15,027

185.848
18.892
47,173
9,874
7,584

49,467
866

8,390
10,078
20.199
3,009
2,014
819

5,372
2,111

5.816
4,531

1.285

40.940
1.955

10.888
2.374
2,140
9,957
245

2,443
2,754
4,136
987
86

241
804

1,930

2.649
1,684

965

15.317
787

3,992
705

1,364
3,959

1,210
799
728
473
39

265
589

1.127

324.991 343,947 355.297 202.231 59.495 11.660
27.825

270.852
12,630
13.510
7.475
1.514
1.578

26.476
284.672
9,387
15,439
7.296
1.669
1,529

17,917
166,890
2,231
6.241
4,015
1,099
1.065

3,546
49,724

953
2,108
1.175
314
455

8,563 8.829 2,773 1,220

14.549
12,112
2.283
/54

16.065
13.424
2,563

78

י 0.3  י 4.132 4.139

6.983
6.180
803

437

1.489
1.383
106

248

513
9,524

553
348

72

32

1.212

כולל סך

הכל סך  אסיה

טורקיה
וקפריסין

אירן
יפן

אחרות ארצות

הכל סך  אפריקה
אפריקה ררוס

מצרים
אחרות ארצות

הכל סך  אירופה
סקנדינביה

המאוחדת הממלכה
הולנד
בלגיה
צרפת
ספרד

איטליה
שוויץ

ר.פ. גרמניה.
אוסטריה
רומניה

יוגוסלביה
יוון

אחרות ארצות

הכל סך  אמריקה
קנדה

הברית ארצות
מקסיקו

ארגנטינה
ברזיל

אורוגואי
ציילי

אחרות ארצות

הכל סך  אוקיאניה
אוסטרליה
זילנר ניו

אחרות ארצות

ידוע לא

I Incl. cruise visitors in the GRAND TOTAL only: in other
years. ihcy have been distributed proportionally amoung the
countries. 2 As of 1982, "not known" is included
proportionally in the countries.

ביתר בלבד; כולל בסך סיור באוניות מבקרים כולל 1
משנת 2 בארצות. יחסי באופן נכללו  השנים

הארצוה. בין יחסי באופן נכלל ידוע הלא 1982
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נסיעה ודרך מגורים ארץ לפי נכנסימ, תיירים ד/0ו. לוח
TABLEIV/10.TOURISTS ARRIVING, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND MODE OF

TRAVEL

1982

הים Byדרך seaשינוי "/,.

"A, change

פרט
1982

1981מבקריםלמבקרים

דרך
האויר

דרךבאוניותכאוניות
הכל סיורסיורסך

ו

מזה:היבשה
TotalBy airExcl.CruiseBy landהכל בדרךסך

cruisevisitorsהאויר
visitorsTotalThereof:

by air

כולל 997,510787,61814,78198,40796,70415סך 12GRAND TOTAL

הכל סך  ,51.63318,9101.3022אסיה 16329,25897 43Asia  total
טורקיה

8,8386,6458401,2609322וקפריסין 26Turkey and
Cyprus

3,9113,3212318837913יפן 17Japan
אחרוה 38,8848,94443971528,78610ארצות 87Other countries

הכל סך  30,15625,9214616213,1533אפריקה 6Africa  total
אפריקה 18,44317,482318549941דרום 5Unionof South Afirca

4,1591,62224242,4897מצרים 53Egypt
אחרות 7,5546,8171194857027ארצות 30Other countries

הכל סך  576.299478.4979,89266,70121.20920אירופה 19Europe  total
52,06146,1111,19,11,1813,57821סקנדינביה 20Scandinavia

המאוחדת 126,76899,2801,94921,5523,987הממלכה 14 14United Kingdom
5.6134,678381154400אירלנד 11 17Ireland

28,88024,7326292,0241,495הולנד 16 10Netherlands
15,73514,29510968464722בלגיה 22Belgium

129,612116,8121צרפת ,0929,0222,686 12 12France
7,7854,131523,00859434ספרד 29 .Spain

35,11325,8125797,2681,45433איטליה 29Italy
29.29024,4238123,0889679שוויץ 7Switzerland

ר.פ. 107,446.89,8801,79611,6424,12826גרמניה, 31Germany, F.R.
29'16,83514,5992471,614375אוסטריה 27Austria
3.2893.1611621107רומניה 5Rumania
11.1885,8187374,43819532יוון 4Greece

3.1382,507864450144פורטוגל 42Portugal
אחרות 3.5462,2582169809241ארצות 29Other countries

הכל סך  324.991253,4272,45528,43440,6755אמריקה 5America  total
26.59122,5384071,3762,2705קנדה 4Canada

הברית 263,495200,8881,75324,84736,007ארצות 1 3U.S.A.

6,2755,0637058455849מקסיקו 50Mexico

7.3726.9757312819645ארגנטינה 45Argentine
8.2227,3205554230510ברזיל 10Brazil

2,1111,57718224949אורגואי 39Uruguay
1,7501,4711714511710צ'ילי 11Chile

אחרות 9,1757,59562790728ארצות 1 7Other countries

הכל סך  14.43110,8636714882,4096אוקיאניה ;Oceania  total
11,6338,9235394161,7559אוסטרליה 4Australia
זילנד 1,9671,2811307048622ניו 14New Zealand

אחרות 83165922168Otherארצות countries
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וגיל מגורים ארץ לפי נכנסים1, תיירים ד/ו1. לוח
TABLEIV/11.TOURISTS ARRIVING1, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND AGE

הכל סך
groupAgeגילקבוצת

Total
0141519202425293044456465+

Percentהכלמסךאחוזלאפים of total
1970414.76.57.711.97.920.834.410.81970
1975549.15.56.410.79.921.933.512.11975
1977880.45.96.09.48.321.434.214.81977
1978947.45.65.79.28.222.533.814.91978
19791.000.15.95.68.98.924.432.513.81979
19801,056.46.86.09.89.022.932.113.31980
19811,027.45.75.89.48.222.833.914.81981

 כולל19822 סך 890.26.26.29.98.322.731.615.11982  GRAND TOTAL2

 הכלאסיה Asia,36.67.84.98.710.829.228.410.2סך  total
7.66.32.64.36.522.637.120.6Turkeyטורקיהמזה: andThereof:

Cyprusוקפריסין

הגלאפריקה סך 29.76.48.18.527.030.5II. SAfrica  total
אפריקהמזה: 17.97.36.99.38.222.931.214.2Unionדרום of SouthThereof:

Africa

הכלאירופה סך 511.115.06.311.08.623.430.514.2olalEurope  /

:51.05.17.014.28.621.828.414.9ScandinaviaThereofסקנדינביהמזה:
המאוחדת 105.67.27.612.08.120.029.315.8Unitedהממלכה Kingdom

26.93.66.517.911.622.925.312.1Netherlandsהולנד
15.19.05.57.68.025.630.913.4Belgiumבלגיה
121.28.86.68.57.822.430.215.7Franceצרפת
4.83.03.66.78.327.637.613.2Spainספרד

27.93.83.26.47.529.635.613.9Italyאיטליה
26.25.05.013.810.622.629.813.2Switzerlandשוויץ

ר.פ. ,96.03.56.411.69.527.431.510.1Germanyגרמניה, F.R
15.34.64.610.18.226.833.712.0Austriaאוסטריה
3.32.51.52.14.119.044.226.6Rumaniaרומניה

6.74.03.24.75.822.033.127.2Greeceיוון

הכלאמריקה סך 298.96.26.48.07.120.334.117.9totalAmerica 
:25.36.46.710.320.332.315.9CanadaThereofקנדהמוה:

הברית 240.86.35.97.76.920.334.318.6Unitedארצות States
7.35.410.17.25.816.537.817.2Argentineארגנטינה

7.74.29.68.35.017.739.415.8Brazilברזיל

14.04.63.717.617.320.225.111.5Oceaniaאוקיאניה

ו וו שא וז נ מי ו ע של ■nק ודמו!נד,
year0u se v io n p rang en t c hPerc e

197082221642631970
197531012072641975
19788346713691978
1979610421415221979
198062312157 1421980
19813 1656 123081981
198213678 11 13 17111982

1 Excl. cruise visitors and touirsts from Arab countries to East
Jerusalem via the Allenby bridge. 2 Incl. not known.

ערב מארצות ותיירים סיור באוניות מבקרים כולל לא 1

לא כולל 1 אלנבי. גשר דרך שהגיעו ירושלים למזרח
ידוע.
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בארץ שהות משך לפי יוצאים1, תיירים  ד/12. לרח
TABLE IV/12.TOURISTS DEPARTING', BY DURATION OF STAY IN ISRAEL

Duration of stay 1982 198! 1980 1975 1970 1961 שהות משך

GRAND TOTAL  absolute
numbers

Less than one month  total

04 days
59 days
1019 days
2029 days

One month or more  total

1 month
2 months
3 months
4 months
5 months
68 months
911 months
1 year
2 years or more

Not known

GRAND TOTAL percentages
Less than one month  total

04 days
59 days
1019 days
2029 days

One month or more  total

1 month ■
2 months
3 months
4 months
5 months
68 months
911 months
I year
2 years or more

Median stay
Average stay:
Less than one month
Less than 3 months
Less than one year

tםתיירי sTou r 1 s

מספרים  כולל 142,078397,297525,2261,048,3171,028,363887,232סך
מוחלטיס

 מחודש 110.868312.428418.627895.836888,640744,968פחות

הכל סך
ימים 0  423,28036,53651,76579,09785,27269,894
ימים 5  926,52280,137137,815337,395322,260258,090

ימים 10  1939,237123,000150,299348,724357,504298,902
ימים 20  2921,82972,75578,748130,620123,599118,082

 ומעלה 31.04484.835106,539151,624139,712142,264לחודש

הכל סך
חודש 118,45751,44856,91074,34371,29173,254

חודשים 24,87915,00316,21823,63920,02218,758

חודשים 32,0525,6868,89014,00211,50010,951

חודשים 41,2962,7034,5087,9757,2617,552
חודשים 57922,1383,8436,4776,0665,953

חודשים 6 1,4003,2466,39010,5748,8019,308א

חודשים 9119762,0444,3588,7157,5997,432
9082,1323,6574,8396,5715,901שנה

ומעלה 2844351,7651,0606013,155שנתיים

ידוע 1663460857לא


אחוזים  כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

 מחודש 78.17X779.785.586.484.0פחות
הכל סך
ימים 0  416.49.29.97.58.37.9

ימים 5918.720.226.232.231.329.1

ימים 10 1927.631.028.633.334.833.7
ימים 20  2915.418.315.012.512.013.3

 ומעלה 21.921.320.314.513.616.0הודש
הכל סך

חודש 13.013.010.97.16.98.3ו

חודשים 23.43.83.12.31.92.1

חודשים 31.51.41.71.31.21.2

חודשים 40.90.70.90.80.70.8
חודשים 50.60.50.70.60.60.7

חודשים 1.00.81.21.00.91.0א6

חודשים 9  110.70.50.80.80.70.8
0.60.50.70.50.60.7שנה

ומעלה 0.20.10.30.10.10.4שנתיים

Stay (days)
12.5

12.0
15.9
23.6

12
15
22

12

12
15
23

(ימים) שהות
13

12
17
26

16

13
19
25

15

11

25

השהות חציון
ממוצעת: שהות
מחודש מחות

חודשים מ3 פחות
משנה פחות

1 See note I to TableI V/l ד/11. ללוח ו הערה ראה
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בישראל ושהות גיל מגורים, ארץ לפי יוצאים1, תיירים ו. יי/3 לוה
TABLEIV/13.TOURISTS DEPARTING', BY COUNTRY OF RESIDENCE, AGE AND

STAY ISRAEL

ממוצעתתיירים שהות
וגיל מגורים TouristsAverageארץ stayCountry of residance

and age

198219781979198019811982

Daysימיםאלפים
Thousands

כולל 784.02222.7סך 25 2422.1GRAND TOTAL
הכל סך  24.82433.6אםיה 38 3724.0Asia  total
טורקיה :3726Thereofמזה; Turkey
'22אירן   

Iran

הכל סך  231.22425.0אפריקה 25 2223.8Africa  total
:Thereofמזה:

אפריקה 14.32123.6דרום 19 1822.1Union of South
Africa

הכל סך  418.72020.6אירופה 23 2222.1Europe  total
:Thereofמזה:

41.02322.6סקנדינביה 23 2525.9Scandinavia
86.92325.2הממלכה 26 2525.7United Kindom

המאוחדת
19.82527.7הולנד 27 2328.0Netherlands
12.72224.8בלגיה 24 2227.5Belgium

101.52019.0צרפת 21 2520.1France
3.91513.8ספרד 17 1316.2. Spain

22.31212.9איטליה 15 1416.3Italy
21.92625.0שוויץ 27 2423.8Switzerland

80.51617.4גרמניה 19 1917.7Germany
12.21515.7אוסטריה 16 2017.1Austria
2.34842.0רומניה 40 4139.1Rumania

4.91417.7יוון 17 2020.4Greece

הכל סך  260.22225.5אמריקה 29 2426.2America  total
:Thereofמזה:

21.62927.6קנדה 30 3029.0Canada
"ב 203.72124.7ארה 29 2325.2U.S.A.

5.73930.1ארגנטינה 31 3832.8Argentine

303829.2Oceaniaאוקיאניה

יל Ageג
01450.32930.8 31 2728.5014

הכל סך 15  29178.94038.2 42 3938.01529  total
15 1950.34440.6 42 4240.01519
202469.64844.1 5! 4544.42024
25  2959.02929.9 34 3029.52529
30  44170.61719.5 22 1919.13044
45  64232.01517.1 17 1716.64564
65 +100.61919.7 20 2019.865 +

Tourists who stayed less than one year in Israel. בישראל. משנה פחות ששהו תיירים 1
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וקליטה עלייה ה'. פרק

לחמישה תחילה תוכנן העולים אחרי המעקב
הראשונות השנים 3 במשך העולה אצל ביקורים

מיוחד. שאלון הוכן ביקור ולכל בארץ לשהותו
לשניים הביקורים מספר צומצם 1975 מתחילת
לעולים העלייה. אחרי שנים ושלוש שנה בלבד:
עד 1975 (ספטמבר תשל"ותשל"ח בשנים שהגיעו
העלייה אחרי שנה ביקור נערך (1979 אוגוסט
מבריה"מ ולעולים (1969/70) תש"ל לעולי בלבד.
מצבם על נוסף שלב גם נערך ,(1973/74) בתשל"ד

עלייתם. אחרי שנים 5

המתייחסים נושאים (א) הם: החקירה נושאי
נושאים (ב< עלייתם: לפני העולים לרקע

בארץ. הקליטה לתחומי המתייחסים
כ של חודשי מדגם לפי נערך הסקר המדגם.
שהגיעו 70 עד 18 בני אוכלוסיית מתוך איש 100
עולה או עולה אשרת עם חודש באותו לישראל
על במושבים. או בקיבוצים גרים אינם ואשר בכוח,
ובמדגם האוכלוסייה בהגדרת שחלו השינויים
יש .1980 לשנתון מבוא ראה במשך'השנים,
בשנים הנתונים בהשוואת אלה בשינויים להתחשב
אחת הקודמות. השנים לעומת ואילך, 1974/75
מות למקרי (פרט 80  90'70 בין נע ההיענות
איההיענות נובעת המקרים כשברוב וירידה)

העולה. כתובת באיתור מקשיים
שהגיעו לעולים מתייחסים כאן המובאים הנתונים
העולים מצב את מציגים והם (1979/80) תש"ם עד
תהליך ואת ארצה, עלייתם אחרי שנים ושלוש שנה
האומדנים עריכת דרך על שונים. כתחומים קליטתם
להלן). רשימה (ראה 682 מס' מיוחד פרסום ראה

עולים
והגדרות מקורות

ותיירות. הגירה תנועות  ד' לפרק מבוא ר'

ואומדן חישוב שיטות
מתוך חושב העולים של הגיל 1974 בשנת החל
לפי שנה) חודש, (יום, העלייה ותאריך הלידה תאריך
לישראל. עלייתו ביום לעולה שמלאו השנים מספר
שנתהלידה שבין ההפרש מתוך הגיל חושב 1973 עד
הלידה ובחודש ביום להתחשב מבלי העלייה לשנת

העלייה. ובחודש ביום לא ואף

העולים, את המנדט, תקופת לגבי כולל, ה/1 לוח
שנת לפי באח שנשארו התיירים ואת המעפילים את
בשנה נכללו המשתקעים התיירים לארץ. כניסתם
בשנים הנתונים כמשתקעים. נרשמו שבה

לידה. יבשת הםלפי 19481949

עולים קליטת סקר

"י ע 1969 בנובמבר החל שוטף באופן נערך הסקר
המשרד בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
בשיתוף גם ,1975 באפריל והחל העלייה. לקליטת
היהודית הסוכנות של ולקליטה לעלייה המחלקה

לא"י.
אלה קליטת תהליך אחר לעקוב הסקר מטרת
הראשונה בתקופה בכוח עולים או כעולים שהגיעו

בארץ. לשהותם

נבחרים פרסומים

לאחרהעלייה ושלוששנים שנה וקנדה הברית ארצות עולי 637
לתשל"י) תש"ל בין (עלו

העלייה אחרי שנים ושלוש שנה הלטינית אמריקה עולי 652
ותשל"ז) תש"ל בין (עלו

בישראל(עלו הראשונות השנים בריתהמועצותחמש עולי 682
בתשל"ד)

1981 לישראל העלייה 706

מיוחדים פרסומים

א' חלק 19481972 לישראל העלייה 416
ב' חלק 19481972 לישראל העלייה 489

עדתשל"ה בתשל"ג שהגיעו עולים  עולים קליטת סקר 5 71

העלייה לאחר שנה 
השנים שלוש תשל"גתשל"ד, עולי  עולים סקרקליטת 606

בישראל הראשונות

וקליטה עלייה
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IMMIGRANTS עולים

מגורים ויבשת עלייה תקופת לפי בכוח1, ועולים עולים  ה/ו. לוח
אחרונה

TABLEV/l.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND LAST CONTINENT OF RESIDENCE

עלייה ידועאמריקהסךתקופת לא
Peirod7,אסיד,הכל/PHSXואוקיאניהאירופהNot

of immigrationTotalAsiaAfricaEuropeAmericaknown
and Oceania

1882190320,00030,000

1904191435,00040,000

191914 V 19482482,85740,8954,041377,3817,75422,235

1919192335,1831,18123027,8726785,222

1924193181,6139,18262166,9172,2412,652

19321938197,23516,2721,212171,1734,5893,989

1939194581,80813,1161,07262,9681084,544
194614 V 194856,4671,144'90648,4511385,828

15 V 194819821,721,426350,389409,532793,277143,03825,190
15 V 19481951686,739237,35293,951326. 7865,14023,510

15 V31 XII 1948101,8194,7398,19276,55447811,856

1949239,57671,65239,215121,9631,4225,324

1950170,21557,56526,16281,1951,9543,339

1951175,129103,39620,38247,0741,2862,991

1952195454.06513.23827,8979,7482,971211

195224,3696,86710,2866,23295034

195311,3263.0145,1022,147930133

195418,3703,35712,5091,3691,09144

19551957164,9368,801103,84648,6163.63241

195537,4781,43232,8152,0651,15511

195656,2343,13945,2846,7391,0675

195771,2244,23025,74739,8121,41025

1958196075.48713,24713.92144.5953.62599
195827,0827,9214,11313,6951,32033

195923,8953,5444,42914,7311,14744

196024,5101,7825,37916,1691,15822
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IMMIGRANTS עולים
מגורים ויבשת עלייה תקופת לפי בכוח1, ועולים עולים  ה/ו. לוח

(המשף אחרונה
TABLEV/l  IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS', BY PERIOD OF

IMMIGRATION AND LAST CONTINENT OF RESIDENCE (cont.)

עלייה ידועאמריקהסךתקופת לא
PeriodואוקיאניהאירופהאפריקהאסיההכלNot

of immigrationTotalAsiaAfricaEuropeAmericaknown
and Oceania

19611964228,046,;p525115,87677,53714.841267
196147,6384,14918,04823,3751,96997
196261,3285,35541,81611,8252,187145

196364,3644,96438,67214,2136,49718

196454,7165,05717,34028,1244,1887

1965196881.33715.01825.39431.6389.27413

196530,7365,2238,53513,8793,0963

196615,7303,1373,0247,4352,1322

196714,3271,9876,2684,2951,7716

196820,5444,6717,5676,0292,2752

19691971116.48419, 70012.06550,55833.891270
196937,8047,0185,92615,2369,60123

197036,7506,9043,78514,43411 ,405222

197141,9305,7782,35420,88812,88525

19721974142. 7556.3476.821102.76326,77549
197255,8883,1432,76639,14510,81420

197354,8862,0252,83940,4929,5228

197431,9811,1791,21623,1266,43921

/975/979124.82711.7936.02977. 16729.293545

197520.02892768913,4174,9896

197619,7541,13569712,1375,77411

197721,4299081,62012,6606,20140
197826,3941,7361,68316,5496,305121

197937,2227.0871,34022,4046,024367

1980198246.7505.3683.73223.86913.596185

198020,4283,2021,00711,7924,35077
198112,5991,2151,1705,9094,24362
198213,7239511,5556,1685,00346

I Incl. tourists who changed their status to immigrants or
potential immigrants: the status o/ potential immigrants was
established in July 1969; asol'1970  incl. non.lewish immigrants
and excl. immigrating citizens. 2 Incl. about 11 ,000 illegal
immigrants and about 19.500 tourists who remained in Israel.

בכוח; לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל 1

כולל  ב970ו החל .1969 מיולי קיים בכוח עולה מעמד
כ כולל 2 עולים. אזרחים כולל ולא לאיהודים עולים

בישראל. שנשארו תיירים וכ19,500 מעפילים 11,000
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אחרונה מגורים ויבשת אשרה סוג לפי בכוח', ועולים עולים ה/2. לוח
TABLEV/2.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS,, BY TYPE OF VISA AND

LAST CONTINENT OF RESIDENCE

אשרת
arirval

כניסה
Visa at

ל מעמדם ששינו תיירים
Tourist who changed

to status

מגורים הכליבשה Continentעוליםעולהסך of residence
Totalבכוחעוליםבכוחעולה^■i 11

1Potential^hjוחוח!Poiential!וח1ז]1 c
grantsimmigrantsimmi

grantsgrants

19691982430,816266,286tf)7,51018,40238,61659,94319691982
196937,80423,0609,6191,5583,5671969
197036,75019,51910,4421,7215,0681.3591970
197141,93024,64211,5631,4964,2293,0561971
197255,88842,1129,452!,2603,0644.1531972
197354,88643,8807,6331,0742,2995,0761973
197431,98123,3485,8658751,8915,5841974
197520,02812,5854,9247591,7605,2711975
197619,75411,2225,8707941,8684,7371976
197721,42911,6396,9728641,9544,4991977
197826,39415,4597,6409802,3134,4661978
197937,22220,70310,7101,4574,3524,9881979
198020,42810,4556,2221,3332,4184,9171980
198112,5993,9154,8791,9461,8595,1081981

הכל סך 198213,7233,7455,7192,2851,9746,7291982TOTAL
9511602302563051,753Asiaאסיה

1,555248197997113678Africaאפריקה
6,1682,8462,1095736401,457Europeאירופה

אמריקה 2,9341451,8192986721,453Northצפון America
הלטינית 1,9203171,2801192041,238Latinאמריקה America

1499792338102Oceaniaאוקיאניה
ידוע 4620519248Notלא known

1 See note I to Table V/l. ה/1. בלוח ו הערה ואה 1

לעולים, מעמדם ששינו בכוח עולים ה/3. לוח
השתקעות ושנת כניסה שנת לפי

TABLEV/3.POTENTIAL IMMIGRANTS WHO CHANGED THEIR STATUS TO
IMMIGRANTS, BY YEAR OF ENTRANCE AND YEAR OF SETTLING

לעולה מעמדם ששינו אחוז

כניסה שנת נכנסו
to immigrant3ercent changed statu

הכללישראל בסך שהות (שנים):לאחר של ישראל
Year ofenteEnteredהכל Afterבשנתסך stay in Israel of (years):
ring IsraeltotalTola!הכניסה

In year
of entranceJ2345678910

19691982146,128
Thereof: מזה:

197212,51651.42.05.44.015.310.44.62.70.7 2.8 1.4 2.1
19739,93248.41.75.03.114.511.45.13.41.1 1.2 1.9
19747,75651.11.54.33.715.311.97.43.71.7 1.6
19756,68450.12.34.53.816.012.16.12.82.5
19767,73849.52.05.34.114.612.27.53.8
19778,92646:72.73.53.215.214.57.6
19789,95541.22.63.93.215.516.0
197915,06228.33.14.13.217.9
19808,64010.83.43.34.1
19816,7386.22.04.2
I9R27.6931.71.7
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לידה וארץ אחרונה מגורים ארץ לפי בכוח/ ועולים עולים  ה/4. לוח
TABLEV/4.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS', BY LAST COUNTRY OF

RESIDENCE AND COUNTRY OF BIRTH
1982

אחרונה מגורים לידו!ארץ fu■

Last country of residenceCountry of birth

עוליםעולים
וארץ הכליבשת הכלבכוחעוליםסך Continentבכוחעוליםסך and country

Total11ווח1זPotentialTotal11וחוחPotential
grantsimmigrantsimmi

grantsgrants

כולל 13,7236,0307,69313,7236,0307,693GRANDסך TOTAL

הכל סך  9514165351,123486637Asiaאסיה  total

541181360Iranאירן

ופקיסטן 1332910414831117Indiaהודו and Pakistan

20211191Turkeyטורקיה

הארצות 81838743123216369Otherיתר countries

הכל סך  5551.2453101,3311.493838Africa./אפריקה  total

550270280Moroccoמרוקו

אפריקה 2715621526347216Southדרום Africa

הארצות 1,2841,189951,5181,176342Otherיתר countries

הכל סך  6,1683.4192,7495,9273,3492,578Europeאירופה  total

.782777595387875U.S.S.Rבריה"מ

ואוסטריה 1899099280105175Germanyגרמניה and Austria

המאוחדת 1,1541729821,030149881Unitedהממלכה Kingdom

1804613417039131Netherlandsהולנד

1453311212718109Belgiumבלגיה

1,6825321,150900256644Franceצרפת

814041672344Italyאיטליה

1,5941,55143Romaniaרומניה

הארצות 1,9551,729226806330476Otherיתר countries

 ואוקיאניה 5,0039114,0924.3096763,633Americaאמריקה and Oceania  total

הכל סך
2413620520724183Canadaקנדה

.2,6934072,2862,2262991,927U.S.Aאדה"ב

1332111212615111Mexicoמקסיקו

1962816816212150Brazilברזיל

2244218219220172Uruguayאורוגואי

1,1652798861,091228863Argentineארגנטינה

זילנד וניו 149321171122092Australiaאוסטרליה and New Zealand

הארצות 2026613619358135Otherיתר countries

ידוע 4639733267Notלא known

1 See note I to Table V/l. ה/1. בלוח ו דקרה ראה 1
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וגיל משפחתי מצב מין, לפי ומעלה, 15 בני בכוח1 ועולים עולים  ה/5. לוח
TABLEV/5.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS' AGED 15 AND OVER, BY

SEX, MARITAL STATUS AND AGE
1982

Age
אלמן/ה
Widowed

גרוש/ה
Divorced

נשוי/אה
Married

רווק/ה
Never
married

הכל2 סך
Total' גיל

Malesגברים
numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים

הכל 05,1032,0012,780ISO140TOTALך
1519651628231519
2024960706243332024
25297833673991312529
3034540141370263034
353940154330173539
4044242261991414044
4549187111551534549
5054188101551555054
5559210151791225559
606421113182796064
65+726305442811365 +

ידוע 413Notלא known
gאחוזים esFercent a

הכל 100.039.554.82.92.8TOTALסך
1519100.096.53.51519
2024100.073,925.50.30.32024
2534100.038.658.43.02534
3544100.012.582.54.80.23544
4564100.06.285.26.22.44564
65+100.04.276.13.915.865+

Femalesנשים
numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים

הכל 5,9951,9993,046269628TOTALסך
151980065414311519
20241,248762478312024
25299213465393222529
30345421043894143034
3539346212764063539
40442222416520114044
45492201316030154549
50542581217440305054
55593301022620715559
60643341719418986064
65+770363012438865+

ידוע 412Notלא known
gesPercentאחוזים a

הכל 100.033.651.34.510.6TOTALסך
1519100.082.017.90.11519
2024100.061.338.40.20.12024
2534100.030.963.75.00.42534
3544100.08.078.310.73.03544
4564100.04.666.89.619.04564
65+100.04.840.23.251.865+

בלוח 1 הערה ראה Seeה/1.1 note 1 to Table V/l.
מישפחת מצב כולל ידוע.2 לא .Inclי marital status not known.
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אחרונה מגורים ויבשת גיל לפי בכוח1, ועולים עולימ ה/6. לוח
TABLEV/6.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS', BY AGE AMD LAST

CONTINENT OF RESIDENCE
1982

הכל :Thereofמזה:Totalסך immigrants ערלים

אמריקהאמריקה
הכל2קבוצת הכל2ואוקיאניהאירופהאפריקהאסיהסך Ageואוקיאניהאירופהאפריקהאסיהסך
Total2AsiaA.VicaEuropeAmeircaTotal2AsiaAfricaEuropeAmericagroupגיל

andand
OceaniaOceania

םמספ י םמוחלר י umbersutט e nAbs o

הכל 13,7239511,5556,1695,0036,0301,245סך 4163,419911TOTAL
041,02359183358418424165 201954004
5982853174320280405159 211863859
101469768137281211361128 28172331014
15191,45193222676457499166 38210821519
20242,2081061998711,031599126 382741602024
25291,7049414472374161192 33404802529
30341,082729251140646878 26317473034
3539747666534826535555 23223523539
4044464404720017722040 19125364044
4549407343620812719329 7127284549
5054446432923314123325 23155305054
5559540525526216828944 27169475559
6064545384330515730132 23202436064
6569575445333913837042 28248516569
7074464373526412532731 26205627074
75+465433824014333531 331937775 +

ידוע 77933018402לא 3145Notknown

חציוני 26.829.921.528.925.631.020.1גיל 35.434.132.1Median age

ממוצע 32.134.726.634.729.636.226.1גיל 39.638.838.9Mean age

ו ח םא י sntagז ePerc e

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0100.0100.0TOTAL
01418.719.231.915.618.219.936.5 16.716.212.2014
151910.69.914.311.09.28.313.3 9.26.29.01519
202416.211.212.814.220.710.010.1 9.28.017.82024
253420.417.615.220.223.018.013.7 14.321.214.02534
35448.911.27.28.98.99.67.6 10.210.29.73544
45546.38.24.27.25.47.24.3 7.38.36.44554
55647.99.56.39.26.59.86.1 12.010.99.95564
65747.68.65.79.85.311.65.9 13.113.312.56574
75+3.44.62.43.92.8' 5.62.5 8.05.78.575+

1 See note I to Table V/L
2 Incl. continent of residence not known.

ה/1. בלוח ו הערה ראה 1
ידועה. לא מגורים יבשת כולל 2
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משפחה גודל במשפחה, מעמד לפי בכוח1, ועולים עולים  ה/7. לוח
מגורים ויבשת

TABLEV/7.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, BY STATUS IN FAMILY,
SIZE OF FAMILY AND CONTINENT OF RESIDENCE

1982
אמריקהאמריקה

ואוקיאניהאסיהואוקיאניהאסיה
במשפחה הכל2מעמד AmericaStatusאירופהאפריקהAmericaאירופהאפריקהסך in family and
משפחה Total2AsiaEuropeandAsiaEuropeandsizeוגודל of family

AfricaOceaniaAfricaOceania

Absolute numbers מוחלטים DnODDאחוזיםPercentages
הכל 13,7232,5066,1695,003£100100.0100.0TOTALסך

משפחות 2,5535081,20083920.319.416.8Familyראשי heads
5,4271,2022,3461,84848.038.036.9Accompanyingנלוים persons

5,7437962,6232,31631.742.646.3Arrivedבודדים alone

הכל סך 2,5535081,200839100.0100.0100.0FAMILIESמשפחות TOTAL

במשפחה Personsנפשות i n family
21,31922863145744.952.654.52
354711229713822.024.716.53
43767218312114.215.314.44
520152618610.25.110.25
6+1104428378.72.34.46+

נפשות Aveממוצע rage persons per
familyבמשפחה
בודדים 1.71.91.61.6Includingכולל arrived alone

בודדים כולל 3.13.43.03.2Excludingלא arrivedalone

1 See note I to Table V/l.
י Incl. continent of residence not known.

ה/1. בלוח 1 הערה ראה ו

ידועה. לא מגורים יבשת כולל 2

מין, לפי ומעלה, 5ו בני בכוח1 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

1982

Status in family
אלמן/ה
Widowed

גרוש/ה
Divorced

נשוי/אה
Married

רווק/ה
Never
married

הכל2 סך
Total2 במשפחה מעמד

Males גברים

הכל 5,1032,0012,780150140TOTALסך
משפחה 2,195272,1381612Familyראשי heads

2652312373Accompanyingנלוים, persons
2,6431,743619127125Arrivedבודדים alone

Femalesנשים
הכל 05,9951,9993,046269628TOTALך
משפחה 347211618077Familyואשי heads

2,6512642,329544Accompanyingנלוים persons
2,9971,714556184507Arrivedבודדים alone

1 See note I to Table V/l.
2 Incl. marital status not known.

ה/1. בלוח 1 הערה ראה 1

ידוע לא משפחתי מצב כולל 2
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הראשונה ההפנייה ונפת מחוז לפי בכוח1, ועולים עולים ה/9. לוח
TABLEV/9.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, BY DISTRICT

AND SUBDISTRICT OF FIRST REFERRAL

1982

עוליםעולים
בכוחעוליםבכוחעולים

ונפה הכלמחוז הכלImmiPotentialסך ImmiPotentialDistrictסך and subdistrict
TotalgrantsimmiTotalgrantsimmi

grantsgrants

מוחלטיםמספו Percentagesאחוזי!ים :

Absolute numbers

כולל 13,7236,0307,693100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

הכל סך ירושלים 3.12915572,46224.012.032.9Jerusalemמחוז District  total

הכל סך  הצפון2 1.50296353911.517.37.2Northernמחוז District2 total

צפת 10634720.80.61.0Zefatנפת SubDistrict

כנרת 228168601.73.00.8Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 6634312325.17.73.1Yizreelנפת SubDistrict

עכו 5053301753.96.02.3Akkoנפת SubDistrict

הכל סך חיפה 1,42389452910.916.17.1Haifaמחוז District total

חיפה 6493103395.05.64.6Haifaנפת SubDistrict

חדרה 7745841905.910.52.5Haderaנפת SubDistrict

הכל המרכזסך 2,2826541.62817.511.721.7Centralמחוז District  total

השרון 6751715045.23.16.7Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 8451906556.53.48.7Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 2601181422.02.11.9Ramlaנפת SubDistrict

רחובות J4.4Rehovol.5021753273.83נפת Su bDistirct

אביב תל Tel/.*/2.1467841.36216.414.1מחוז Aviv District

הכל הדרוססך 2,5781.60697219.728.813.0Southernמחת District total

אשקלון 1,1387663728.713.85.0Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 1,44084060011.015.08.0Beerנפת Sheva SubDistrict

ידוע 663462201Notלא known

I See note 1to Table V/l.
2 Incl. Golan SubDistrict.

ה/1. בלוח ו הערה ראה 1

גולן. נפת כולל 2

IMMIGRATION AND ABSORPTION 144



מין לפי ומעלה, 15 בני בכוח1, ועולים עולים ה/0ו. לוח
בחו"ל יד ומשלח

TABLEV/10.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, AGED 15 AND OVER,

BY SEX AND OCCUPATION ABROAD

1982

Occupation

בכוח עולים
Potential
immigrants

מזה:
גברים
Thereof:
males

הכל סך
Total

עולים
Immigrants

מזה:
גברים
Thereof:
males

הכל סך
Total

בכוח ועולים עולים
Immigrants and

potential immigrants

:,IK
גברים
Thereof:
males

הכל סך
Total

יד משלח

GRAND TOTAL

WORKED ABROADTOTAL

Occupation
Scientific and academic
workers

Other professional, technical
and related workers

Managers and clerical workers
Sales workers
Service workers
Agricultural workers
Skilled workers in indu
stry, mininig, buildings
and transport

Unskilled workers
Not known

DID NOT WORK ABROAD
NOT KNOWN

WORKED ABROAD TOTAL
Occupation
Scientific and academic
workers

Other professional, technical
and related workers

Managers and clerical workers
Sales workers
Service workers
Agricultural workers
Skilled workers in indu
stfy, mininig, buildings
and transport

Unskilled workers

Absolute numbers

2,965 6,298 2,138

1,881 3,591 1,424

534 792

377 1,030

599188
292218
10940
17i4

275230

66
471274

2,7031,080
44

Percentages

100.0 100.0

33.2 25.4

23.5 33.0

11.7
13.6
2.5
0.9
14.3

19.2
9.4
3.5
0.5
8.8

0.3 0.2

405

186

86
82
28
75
243

30
289

701
13

7.6
7.2
2.5
6.6
21.4

2.6

4,800

2,626

713

525

323
115
84
80
320

66
400

2,156
18

מוחלטים triDDD

5,103 11,098

3,305 6,217

100.0 100.0

35.7 32.0

16.4 23.5

14.5
5.2
3.8
3.6
14.4

3.0

939

563

274
300
68
89

473

36
563

1,781
17

100.0

34.3

20.5

10.0
10.9
2.5
3.3
17.2

1.3

1,505

1,555

922
407
193
97
595

72
871

4,859
22

אחוזים

100.0

28.2

29.2

17.2
7.6
3.6
1.8
11.1

כולל סך
הכל סך  בחו"ל עבדו

יד משלח
מדעיים מקצועות בעלי

ואקדמיים
חופשיים מקצועות בעלי

ודומיהם טכניים אחרים.
ופקידים מנהלים

וזבנים סוכנים מכירות. עובדי
שירותים עובדי

בחקלאות עובדים
מקצועיים עובדים

בבנייה בתעשייה,
ובתחבורה

מקצועיים בלתי עובדים
ידוע לא

בחו"ל עבדו לא
ידוע לא

הכל סך  בחו"ל עבדו
יד משלח

מדעיים מקצועות כעלי
ואקדמיים

חופשיים מקצועות בעלי
ודומיהם טכניים אחרים,

ופקידים מנהלים
וזבנים סוכנים מכירות, עובדי

שירותים עובדי
בחקלאות עובדים
מקצועיים עובדים

בבנייה בתעשייה,
ובתחבורה

מקצועיים בלחי עובדים

1 See note I to Table V/l. ה/1. בלוח 1 העוד, ואה
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SURVEY OF IMMIGRANT ABSORPTION

בישראל, שהות עלייה, שנת ל*י ומעלה', 16 בגיל עולים סללולחה,1י1
ומין העבודה כוח ^^תכונות sTay/™^18 AGED 18 AND OVER■ BY YEAR OF IMMIGRATION,

STAY IN ISRAEL, LABOUR FORCE CHARACTERISTICS AND SEx

immigration2ofYearיה2על'שנת

תכונות
תשל''ד
1973/74

תשל"7:
1974/75

תשל"ז
1976/77

תשל"ח
1977/78

תשל"ט
1978/79

תש"ם
1979/80Labour force

העבודה כוח
ומין

ב sraelStayישראלשהות in 1characteristics
and sex

1

יםש11נה
1

שנה
3

שנים
1

שנה
1

שנה
1

שנה
3

שנים
1

שנה

ryeayearsyearyearsyearyearyearyearsyear

עולים
23.3

60.1

Immigrants

הכלאלפים סך
לכוח השייכים אחוז

21.8
60.3

9.0
61.0

8.4
67.4

6.6

58.5

8.5
64.6

12.4
67.0

9.8 12.1
57.9 67.5

TOTAL thousands
Percent in labour
force

העבודה
אחוז 87.690.783.791.484.090.076.275.4מזה: 85.2Thereof: percent

employed
המועסקים

אלפים גברים
לכוח השייכים אחוז

10.6
74.2

10.4
70.8

4.1
77.8

3.8
79.3

2.9
74.6

3.7
83.6

5.5
83.0

.4.3 S4
75.9 76.9

Males thousands
Percent in labour
force

העבודה
אחוז 88.792.588.694.088.593.582.779.4מזה: 86.7Thereof: percent

employed
המועסקים

אלפים נשים
לכוח השייכות אחה

12.7

48.3

11.4
50.7

4.9
46.9

4.6
57.6

3.7

45.9

4.8
49.7

6.9
54.3

5.5 6.7
44.2 59.9

females thousands
Percent in labour
force

העבודה

אחוז 86.188.476.987.878.385.368.470.1מזה: 83.6Thereof: percent
employed

המעוסקות

immigrantsPotentialבכוחעולים

אלפים הכל סך
לכוח השייכים אחוז

5.0
59.9

3.3
63.3

2.9
56.3

2.5

63.5

3.9

63.7

4.3
57.2

6.1

49.7

4.6 5.1

54.5 60.5

TOTAL thousands
Percent in labour
force

העבודה

אחוז 88.688.485.090.788.989.973.373.1מזה: 85.6Thereof: percent
employed

המועסקים

אלפים  גברים
לכוח השייכים אחוז

2.7
71.6

1.7

66.4
1.3

69.9
0.9

85.6

1.9

73.8

1.9

70.3

2.9

64.7

2.2 2.4
60.0 77.8

Males thousands
Percent in labour
force

העבודה
אחוז 87.289.787.687.890.892.979.876.8מזה: 88.2Thereof: percent

employed
המועסקים

אלפים נשים
לכוח השייכות אחוז

2.3
46.2

1.6
60.0

1.6
54.2

1.6
51.1

2.0
54.7

2.4

47.0

3.2
35.9

2.4 2.7
49.3 44.9

Females thousands
Percent in labour
force

העבודה
אחוז 91.186.981.793.486.786.462.668.9מזה: 81.6Thereof: percent

employed
המעוסקות

fl at immts aeerl 18;ranAs from 1974/75 immii
do not live in qibbuzim or moshavim 2 Seniemhprthr" "t  ■'"""'""■■'!'iiju 0/"ו בגי7 מתשל"העולים ו

August of the following year. navlm. 2 September through בשנה אוגוסט עד ספטמבר 2 במושבים. או בקיבוצים
העוקבת.
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בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה1, 18 בגיל ה/12.עולים לוח
שונים בתחומים רצון ושביעות חברתית קליטה

TABLEV/12 IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER1, BY YEAR OF IMMIGRATION, STAY
IN ISRAEL, SOCIAL ABSORPTION AND SATISFACTION IN VARIOUS FIELDS

תא בכל הכל מסך אחוז
cellPercent of total in each

עלייד 2ofשנת immigration2Year

חברתית קליטה

ד תשל"

1973/74
תשל"ה
1974/75

תשל"ח תשל"ז
1977/781976/77

תשל"ט
1978/79

"ם תש

1979/80
Social

absorption
רצון ושביעות
בתחומים

בישראל Stayשהות in Israel
and

satisfaction
שונים

1

שנה
year

3

שנים

years

1

שנה
year

3

שנים

years

1

שנה
year

1

שנה

year

1

שנה
year

3

ש:ים

years
שנה

year

in various
fields

Satisifed with housing
with work'
with salary4
with social life

Meet frequently with
immigrants from
their own country

With veterans
from other
countries5

Sure to stay
in Israel

Satisifed with housing
with work1 

with salary"
with social life

Meet frequently with
immigrants from
their own country

With veterans
from other
countries5

Sure to stay

in Israel

Immigrants
61.9 75.3

59.5 74.0

63.6 71.3

69.0 69.7
50.9 48.8

52.2

52.4

4.1

62.5
43.9

5.7

53.6
52.1

2.5

56.7

50.0

83.2

71.1

49.9
67.1

52.3

76.8 75.9 81.5 67.6
76.6 68.8 75.9 69.3

47.9 46.0
70.7 57.9 69.1 56.2
56.0 42.1 54.9 45.7

4.6 6.7

87.8 91.1 82.5 89.8 89.9

Potential immigrants

12.7

91.8

6.5

87.7

9.2

87.1

7.0

87.8

76.4 82.2

74.8 71.1

76.0 78.5 87.2
74.4 80.6 79.8

43.7 56.7 42.4
75.8 76.3 70.9 70.3 75.7
35.2 37.5 49.3 47.3 "9.8

בכוח עולים

80.0 89.7 85.2 84.3
87.1 82.6 י 87.7 82.8

38.8 40.9
82.8 78.6 77.3 77.9

42.2 48.2 39.1 39.5

20.8 24.1 20.1 32.7 26.9 41.0 33.9 39.2 33.0

75.9 73.7 65.3 74.2 75.2 83.3 76.9 87.4 79.7

מהדיור רצון שבעי
מהעבודהי

מהמשכורת4
חברה מהיי
לעיתים נפגשים

עולים עם קרובות
מארצם חדשים

ותיקים עם
מארצות

אחוות5
שיישארו בטוחים

מהדיור רצון שבעי
מהעבודהי

מהמשכורת4
חברה מחיי

לעיתים נפגשים
עולים עם קרובות
מארצם ד1דשיס

ותיקים עם
מארצות

אחרותי
שיישארו בטוחים

1 See note 1 to Table V/ll. 2 September through August of
the following year. 3 Employed persons only. 4 Employees
only. 5 Incl. Israelborn.

אוגוסט עד מספטמבר 2 ה/11. ללוח ו י'גרה יאה 1

שכירים 4 בלבד. מועסקים 3 העוקבת. בשנה
ישראל. ילידי כולל 5 כלבד.
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עלייה, שנת לפי ומעלה1, 8ו בגיל עולים ה/3ו. לוח
ובישראל בחו"ל יד משלח מין, בישראל, שהות

עלייה2 שנת

1976/77 תשל"ז 1975/76 תשל"ו 1973/74

שנה

בישראל
1 year

in Israel

בחו"ל
Abroad

שנה
בישראל
I year

in Israel

בחו"ל
Abroad

תשל"ד

_L

3

שנים
בישראל
3 years

in Israel

שנה
בישואל
1 year

in Israel

בחו"ל
Abroad

יד משלח

3.2 4.8
100.0 100.0
38.0 42.2

10.7
39.8
8.2
(3.3)

1.9
100.0
37.7

(6.9)
46.4
(6.4)
(2.6)

22.1
23.9

11.8

2.4
100.0
38.3

16.9
32.0

118

3.9
100.0
40.4

10.4
40.0
8.9

(0.3)

6.8
45.1
(57)

5.1
100.0
52.8

15.8
26.0
4.2

(1.2)

10.4
30.8
(2.9)

(1.1)

11.9
100.0
33.8

12.1
39.1
10.7

4.3

2.6 3.0 6.8
100.0 100.0 100.0
42.4 54.8 29.0

7.9
50.6
7.0

5.5

עולים
12.3 16.5
100 .0 100.0
30.9 40.9

7.3
48.3
9.6

3.9

6.9
100.0
26.2

4.2
61.7
3.5

4.4

15.3
28.3
6.8

8.7

8.9
100.0
31.3

13.2
40.3
4.1

11.1

הכלאלפים סך
אחוזים

אקדמיים, מדעיים. מקצועות
וטכניים חופשיים

ודומיהם פקידים מנהלים,
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, עובדים

שירותים עובדי

גבייםאלפים מוה.
אחוזים 

אקדמיים, מדעיים. מקצועות
וטכניים חופשיים

ודומיהם פקידים מנהלים.
ובבנייה בתחבורה בתעשייה. עובדים

שירותים עובדי
אחר

בכועולי חם
אלפים הכל 4.32.71.91.91.53.02.2סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

אקדמיים, מדעיים, 46.240.951.860.260.854.749.8מקצועות
וטכניים חופשיים

ודומיהם פקידים 26.017.022.929.825.822.524.0מנהלים,
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 10.9ו9.66.0(4.6)8.112.69.6עובדים

שירותים (2.9)12.69.5(3.4)עובדי
16.8/

(5.7)

9.6(0.9)(5.4)16.316.96.1אחר

גנריסאלפים 2151.61.00.90.81.61.2מזה:
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

אקדמיים, מדעיים, 39.847.252.469.366.648.549.9מקצועות
וטכניים חופשיים

ודומיהם פקידים 20.618.914.923.724.1(9.3)24.4מנהלים,
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, (11.0)(8.2)15.3(9.1)12.814.915.2עובדים

שירותים 19.6(1.4)(2.7)(2.8)(6.0)(2.2)עובדי
/

(4.6)

(9.5)(1.8)(9.0)20.822.6אחר

העוקבת. בשנה אוגוסט עד מספטמבר 2 ה/11. ללוח ו הערה ראה 1

IMMIGRATION AND ABSORPTION 148



TABLEV/13.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER1, BY YEAR OF IMMIGRATION, STAY IN

ISRAEL, SEX AND OCCUPATION ABROAD AND IN ISRAEL

ati0 n2mmig rrof iYea

l977/78n"Vwn1979/80הש"ם1978/79תשל"ט

3Occupation
שנהשניםשנהשנה

בישראלבחו"לבישראלבישראלבחו"לבישראלבווו"ל
Abroad1 yearAbroad1 year3 yearAbroadt year

in Israelin Israelin Israelin Israel

TOTAL thousands
 percentages

Scientific, academic, professional and tech
nical workers

Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

Thereof: males thousands
percentages

Scientific, academic, professional and tech
nical workers

Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

grantsm m 1

6.34.99.26.47.07.14.3
100.O100.0100.0100.0100.0100.0100.0
41.233.044.033.536.144.027.6

18.28.814.47.310.814.55.1
27.847.226.544.238.628.449.6
12.87.8 |

(3.2) )

5.49.910.94.812.8
9.75.13.68.34.9

3.22.94.73.83.63.62.6
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
34.326.841.830.933.540.426.1

17.46.58.3(5.0)9.410.1(2.7)
36.259.337.053.549.840.257.1

12.1
(3.7) |(2.3)5.8(3.7)d5)8.2
(3.7) /10.6. (4.8)(3.6)7.8(5.9)

ants1 g r1 m mi a 1en tP o t

3.22.34.02.22.63.21.8TOTAL thousands
100.O100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
50.O51.236.639.741.839.235.8Scientific, academic, professional and tech

23.125.726.020.725.325.618.7
nical workers

Managers, clerical and related workers
8.5

8J J
6.911.713.17.921.8Workers in industry, transport and building

18.4
(5.3) {(3.8)(9.4)7.8(2.5)11.9Service workers
9.1 )26.7(8.5)12.024.811.8Other

1.61.32.2151.61.81.0Thereof: males thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
49.657.239.839.745.537.139.8Scientiifc, academic, professional and tech

nical workers
20.019.016.0(10.9)16.316.0(7.4)Managers, clerical and related workers
12.8(12.4)(9.4)(15.5)16.0(9.7)29.6Workers in industry, transport and building

17.6
(3.8) )

(6.6) )
(2.1)(8.7)(8.1)(1.9)(7.8)Service workers
32.725.2(14.1)35.3(15.4)Other

See note 1 to Table V/ll. 2 September through August of the following year.
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דיור2 בישראל, שהות עלייה, שנת לנ'י ומעלה/ 18 בגיל עולים
בניקיימא מוצרים על ובעלות

ה/4ו. לוח

אחוזים

ת נ עלייהש

עלדיור ובעלות
1974/75תשל"ה1973/74תשל"ד

תשל"ז
1976/77

בניקיימאמוצרי ם
ת ו ה לבישר*ש 1

חודשיים
2 months

1

שנה
year

3

שנים
years

ו

שנה'
year4

3
שנים
years

ו

שנה
year

עולים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0

35.761.791.956.092.263.4

(1.2)
32.7

3.2
57.9

20.6
71.0

5.4
49.7

19.2
73.0

8.6
54.4

64.337.38.144.07.836.6

1.5
2.6

1.7
23.7

1.2
2.3

(1.3)
31.2

(1.8)
2.0

2.6
16.3

38.3
2.3
9.6
10.0

4.4

2.9
4.6

3.2
1.4

(1.3)"ן
{ (1.0)

4.0
10.4

2.3
5.0

82.294.093.8

45.0
16.0

80.0
25.6

49.3
13.6

85.6
31.4

62.1
20.1

בכוחעולים
100.0100.0100.0100.0100.000.0

21.357.775.55.5./74.852.7

18.6
33.9
47.3

16.7
7.5

5.3

(1.2)
16.6

61.6
44.1

37.5
37.3

25.2

13.4
(0.8)

11.0

82.7

80.8
54.3

23.7
30.3

44.9

18.5
9.4

7.2

(3.7)
(6.1)

64.3
46.5

44.9
30.6
24.5

13.8
(0.3)

(1.7)
8.7

81.5

81.0
55.0

24.3
21.6

42.3

21.5
4.8

4.6

4.0
7.4

70.7

66.0
55.3

9.6
4.1

7*.7

5.6
(0.3)

39.6
16.5
4.3
12.4

כולל סך
הכל סך קבע דיור

מזה:
בבעלות6 דירות

מרוהטות לא שכורות דירות
הכל ארעיסך דיור

המשפחה ע"י שכורות מרוהטות דירות
המשרד ע"י שכורות דירות

העלייה לקליטת
בעיר אולפן או קליטה מרכז

בקיבוץ אולפן
קרובים א*ל זמנית גרים

אחר ומוסד סטודנטים מעון
בניקיימא מוצרים על בעלות

לבן שחור טלויזיה מקלט
צבעונית טלויזיה מקלט

כביסה מכונת
פרטית מכונית

כולל סך
הכל סך קבע דיור

מזה:
בבעלות6 דירות

מרוהטות לא שכורות דירות
הכל ארעיסך דיור

המשפחה ע"י שכורות מרוהטות דירות
המשרד ע"י שכורות דירות

העלייה לקליטת
בעיר אולפן או קליטה מרכז

בקיבוץ אולפן
קרובים אצל זמנית גרים

אחר ומוסד סטודנטים מעון
בניקיימא מוצרים על בעלות

לבן שחור טלויזיה מקלט
צבעונית טלויזיה מקלט

כביסה מכונת
פרטית מכונית

בשנה אוגוסט עד מספטמבר 3 בית. למשקי ולא לפרטים מתייחסים הנתונים 2 ה/1, ללוח , הערה ראה ,

כולל 6 העלייה. לאחר בשנה שנערך בראיון התקבלו אלה נתונים 5 בלבד. 1975 ינ?אראוגוסט עולי 4 העוקבת
בשכירות. ולא בבעלות לא ודירות מפתח בדמי דירות
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TABLEV/14.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER', BY YEAR OF IMMIGRATION,
STAY IN ISRAEL, HOUSING', AND POSSESSION OF DURABLE GOODS

Percentages

immigration1Year of

Housing and
possession of
durable goods

I977/7SU"Vil'n1978/791979/80תשל"דו תש'ם

in IsraelStay

חודשייםי
2 months'

1

שנה
year

חודש"םי
2 months'

1

שנה
year

נ
שנים
years

י חודשיים
2 months'

1

שנה
year

GRAND TOTAL
Permanent housing total

Thereof:
Owned dwellings6
Unfurnished rented dwellings

Temporary housing total

Furnished dwellings rented by family
Dwellings rented by Ministry of
Immigrant Absorption

Absorption center or ulpan in town
Ulpan in Qibbuz
Live temporarily with relatives
Student dormitories and other

Possession of durable goods
T.V. set, black and white
T.V. set, colour
Washing machine
Private car

GRAND TOTAL
Permanent housing total

Thereof:
Owned dwellings'
Unfurnishedrented dwellings

Temporary housing total
Furnished dwellings rented by family
Dwellings rented by Ministry of
Immigrant Absorption

Absorption center or ulpan in town
Ulpan in Qibbuz
Live temporarily with relatives
Student dormitories and other

Possessionofdurable goods
T.V. set, black and white
T.V. set, colour
Washing machine
Private car

rantsIm m 1 g
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
36.275.132.469.391. 531.266.1

2.2
32.2

14.8
58.8

(1.5)
30.4

7.8
60.3

28.7
61.9

(0.4)
30.8

4.3
61.7

63.S24.9157.630.78.568.833.9
(1.4)4.92.13.8(1.7)2.55.3

49.4
(1.2)
8.2

3.6

12.7

2.3
5.0

50.4
(1.3)
10.4
3.4

20.0

2.2
4.7

2.5

(1.9)
(0.8)

51.8
(1.6)
7.4
5.5

20.8

(1.5)
6.3

71.7
23.2

5.6
72.6
26.8

37.1
91.5
37.2

21.8
66.5
15.2

Potential immigrants
100.0 100.0 100.0 100.0

62.5 30.6 81.2 60.0

24.6
 37.3

37.5
15.9

7.4

(1.4)
12.8

41.9
65.4
34.2

8.4
18.7 .

69.4

11.7

28.5
5.9
10.1
13.2

41.6
36.6

18.8

10.9

(1.2)

5.2

69.9
90.8
62.5

24.3
35.2

40.0
14.9

10.6

4.2
10.3

34.7
64.9
43.7

100.0

24.5

8.2
.14.9
75.5

6.1

39.1
6.4
13.1
10.8

100.0

63.4

24.5
37.5

36.6

13.7

9.5

(1.2)
12.2

69.1
47.7

100.0

21.2

16.7
,4.5

78.8

10.5

30.2
13.0
19.7
5.4

| See note1to Table V/ll. 2 Data relate to individuals and not to households. 3 September through Augustof the
following year. 4 Immigrantsof January  August 1975 only. 5 The data were obtained in an interview about one
year after immigration. 6 Inc. dwellings with key money, and not owned or ernled.
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בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה1, 18 בגיל עולים ה/5ו. לחו
בעברית דיבור ויכולת גיל

TABLEV/15.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER1 BY YEAR OF IMMIGRATION
Percental STAY IN ISRAEL, AGE AND HEBREW SPEAKING

£ אחוזים

Hebrew
speaking
and age

Year of immigration2 עלייה2 שנת
תש"ם1
1979/80

שנה
בישראל

1 year
in Israel

בחו"ל
Abroad

חשל"ט
1978/79

שנים' 3
בישראל
3 years
n Israel3

שנה
בישראל
I year

in Israel

בחו"ל
Abroad

תשל"ד
/97J74

שנים 3

בישראל
3 years
in Israel

שנה
בישראל

1 year
in Israel

בחו"ל
Abroad

יכולת
בעברית דיבור

וגיל

GRAND TOTAL
Hebrew speaking:
Fluently
with difficulty
Not at all

1829  total
Hebrew speaking:
Fluently
With difficulty
Not at all

3054  total
Hebrew speaking:
Fluently
With difficulty
Not at all

55+  total
Hebrew speaking:
Fluently
With difficulty
Not at all

GRAND TOTAL
Hebrew speaking:
Fluently
with difficulty
Not at all

1829  total
Hebrew speaking:
Fluently
With difficulty
Not at all

3054  total
Hebrew speaking:
Fluently
With dififculty
Not at all

55+  total
Hebrew speaking:
Fluently
With difficulty
Not at all

grantsImעולים mi

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

עברית: מדברים
חופשית
מתקשים
לא כלל

1.7
6.1
92.2

23.5
38.4
38.1

41.4
34.4
24.2

(1.4)
4.3

94.3

29.2
41.5
29.3

49.7
41.9
8.4

(1.6)
7.7

90.7

36.5
55.3
8.2

הכל סך  1829100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

עברית: מדברים
חופשית
מתקשים
לא כלל

50.9
39.2
9.9

69.5
19.1
11.4

(1.7)
(2.7)
95.6

47.8
43.5
8.7

71.5
27.4
(I.I)

(1.5)
(6.4)
92.1

52.8
43.3
3.9

הכל סך  3054100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
עברית: מדברים

חופשית
מתקשים
לא כלל

20.7
45.7
33.6

41.9
41.4
16.7

(1.3)
(3.4)
95.3

29.7
45.4
24.9

46.0
47.5
65

(0.3)
6.0

93.8

34.1
59.8
6.1

הכל סך  55+100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

עברית. מדברים
חופשית
מתקשים
לא כלל

4.8
27.2
68.0

11.6
39.7
48.7

(1.4)
8.3
90.4

9.2
33.2
57.6

23.6
52.1
24.3

(3.7)
11.5
84.8

18.9
62.0
19.1

Potential 15וז3ת§1וח1זח
100.0 100.0 100.0

53.4 15.6 64.6
44.3 29.0 34.2
(2.3) 55.4 (1.2)

100.0 100.0 100.0

75.8 27.7 82.7
24.2 32.8 17.3
 39.5 

100.0 100.0 100.0

33.0 (12.5) 59.7
63.5 29.2 38.4
(3.5) 58.3 (1.9)

100.0 W0.0 100.0

100.0 100.0
בכוח עולים

100.0 100.0 100.0

40.3
51.6
8.1

13.5
25.2
61.3

71.8
22.2
6.0

46.2
36.6
17.2

12.2
30.1
57.7

100.0 100.0 100.0 100.0

54.8 17.6 90.3 65.0
44.3 30.6 8.4 34.0
(0.9) 51.8 (1.3) (1.0)

100.0 100.0 100.0 100.0

29.0 8.9 57.0 37 1

61.8 19.1 36.8 47.0
9.2 72.0 (6.2) 15.9

100.0 100.0 100.0 100.0

28.2 (1.4) (43.5) (21.3)
65.0 (39.8) (56.5) 43.4
(6.8) 58.8  35.3

(13.9)
(25.2)
60.9

44.3
37.5
18.2

17.9
27.1
55.0

כולל סך
עברית: מדברים

חופשית
מתקשים
לא כלל

הכל סך  18  29
עברית: מדברים

חופשית
מתקשים
לא כלל

הכל סך  30 54
עברית: מדברים

חופשית
מתקשים
לא כלל

הכל סך  3054
עברית: מדברים

חופשית
מתקשים
לא גלל

1 See note 1 to Table V/l I, 2 September through August
ofthe follow.ngyear. 3 One should be cautious on comparing
these data with previous years because of the change in the
variables in the questionnaire (c.fSupplement to the Momhh
BulletinofStatistics no. 10, 1982).

אוגוסט ספטבמרעד 2 ה/ו1. ללוח ו הערה דאה 1

עם הנתונים בהשוואת להיזהר יש 3 העוקבת. בשנה
מוסף (ראה השאלה באופנויות שינוי בשל הקודמות, השנים

.(1982 ,10 מסי לישראל הסטטיסטי לירחון
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בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה1, 18 בגיל עולים ה/16. לחו
בעברית דיבור ויכולת לימוד, שנות

TABLEV/16.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER', BY YEAR OF IMMIGRATION,
STAY IN ISRAEL, YEARS OF SCHOOLING AND HEBREW SPEAKING

Percentagesאחווים
עלייה2 Yearשנת of immigration2

לימוד שנות
ויכולת

תש"ל
1969/701978/79

תש"םי
1979/80'

Years of
schooling

בעברית שנהדיבור
בישראל

1 year
in Israel

שנים נ
בישראל
3 years
in Israel

בחו"ל
Abroad

שנה
בישראל
1 year
in Israel

שניםי 3

כישראל
3 years
in Israel3

בחו"ל
Abroad

שנה
בישראל
1 year
in Israel

speaking

08 TOTAL
Hebrew speaking:
Fluently
With difficulty
Not at all

912 TOTAL
Hebrew speaking:
Fluently
With difficulty
Not at all

1315  TOTAL
Hebrew speaking:
Fluently
With difficulty
Not at all

16+  TOTAL
Hebrew speaking:
Fluently
With difficulty
Not at all

Immigrants

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

12.1
67.9
20.0

(1.1)
(3.8)
95.1

13.2
.60.5
26.3

100.0100.0100.0

44.4
47.4
8.2

(1.4)
9.9
88.7

31.5
59.7
8.8

100.0100.0100.0

70.0
27.3
(2.7)

(1.8)
9.2

89.0

43.4
54.0
(2.6)

100.0100.0100.0

75.6
22.5

(2.7)
(8.0)

54.8
45.2

4.7
31.1
64.2

100.0

26.1
49.5
24.4

100.0

47.4
46.5
6.1

(4.0)
96.0

100.0

(2.6)
(3.1)
94.3

100.0

(2.3)
(4.9)
92.8

100.0

21.8
32.0
46.0
100.0

51.7
31.3
17.0

4100.0

72.8
24.9
(2.3)

100.0 100.0

 89.3 (1.9)

55.1
39.4
(5.5)

(0.7)
(7.7)
91.6

עולים
100.0

6.9
33.4
59.7
100.0

30.7
49.1
20.2

100.0

54.8
35.1
(10.1)
100.0

53.9
44.0
(2.1)

כולל סך  08
עברית: מדברים

חופשית
מתקשים
לא כלל

הכל סך  9  12
עברית: מדברים

חופשית
מתקשים
לא כלל .

הכל סך  1315
עברית: מדברים

חופשית
מתקשים
לא כלל

הכל סך  16+
עברית: מדירים

חופשית
מתקשים
לא כלל

immigrantsPotentialבכוחעו7ים
כולל סך  08100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.008  TOTAL

עברית: Hebrewמדברים speaking:
Fluently(19.3)(1.0)(17.1)(12.4)(1.5)(19.4)(4.3)חופשית
67.3With(19.9)30.136.626.667.377.3מתקשים difficulty
לא Not(13.4)79.1(5.6)65.644.071.920.3כלל at all

הכל סך  912100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0912 TOTAL
עברית: Hebrewמדברים speaking:

47.4Fluently(9.0)36.260.3(7.4)45.455.3חופשית
36.929.519.752.239.729.151.1Withמתקשים difficulty
לא 17.715.272.911.6כלל

61.9(1.5)Not at all
הכל סך  1315100.04100.0100.0100.0100.0100.0100.01315  TOTAL

עברית: Hebrewמדברים speaking:
44.380.717.765.4Fluently(13.4)65.175.8חופשית
25.220.425.751.619.336.334.0Withמתקשים difficulty
לא (4.1)60.9(3.8)(9.7)כלל

46.0(0.6)Not at all
הכל סך  16+100.0100.0100.0100.0100.0100.016+  TOTAL

עברית: Hebrewמדברים speaking:
67.925.455.481.230.765.4Fluentlyחופשית
25.731.043.517.528.234.6Withמתקשים difficulty
לא 41.1(1.3)(1.1)43.6(6.4)כלל

Not al all

1 See note 1 to TableV/ II . 2 September through August
of the following year. 3 Seenote3t'oTable V/15. 4 Incl.
persons with 16 yearsof schooling and over.

אוגוסט עד ספטבמר 2 ה/11. ללוח 1 הערה ואה 1

כולל 4 ה/15. בלוח נ הערה ראה 3 העוקבת. בשנה
ומעלה. לימוד שנות 16 של השכלה בעלי

153 וקליטה עלייה



ישראל, את שעזבו ומעלה1 18 בגיל רז/דר.עולים לוח
נבחרות ותכונות בישראל שהות עלייה, שנת לפי

TABLE V/l7.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER' WHO LEFT ISRAEL, BY YEAR OF
IMMIGRATION, STAY IN ISRAEL AND SELETCED CHARATCERISTICS

תא בכל הכל מסך cellPercentאחוז of total m eacr

עלי ofיה2שנת immigration2Year

תש"ל
1969/70

תשל"ד
1973/741974/75

תשל"ט
1978/79

תש"ם
1979/
1980

את (שנים):ישראלעזבו sraelבתוך within (years):Left

13513513131

Immigrantsעולים

הכל 3TOTAL(3)(1)4811491036סך

Males(4)(3)(2)49124101137גכרים

48II381035(1)(3)(2)Femalesנשים
Last continent מגורים ofבשת residence אחרונה

אמריקה
מערבית אירופה
מזרחית אירופה
אפריקה אסיה

(6)
(13)
3
(1)

16
27
5

4

24
30
7
6

(10)
(8)
3
(2)

(13)
(26)
8

(10)

(17)
(39)
9

(13)

(8)

3

(3)

(10)
(12)
(5)(1)4

(10)
(2)

(14)

America
Western Europe
Eastern Europe
AsiaAfrica

Age גיל
18 29614196131548(2)(5)(7)1829

30544794910(2)4(2)(3)(3)30 54

55+(2)46(2)46(3)555 +
Marital status משפחתי מצב

ול/זראימ ■ ד* ל :Thereof(3)(2)(1)4710491025ר? married
nevermarried(6)(7)(4)1459(5)61319רווקים

Status in family במשפחה מעמד
Arrived(7)(5)8(4)15"(7)61620בודדים alone

בני עם
משפחה

4693810(3)5(1)(3)(2)Arrived with
family

TOTAL

2314Males
2412Females

Last continent
of residence

26(10)America
2920Western Europe
(14(11)AsiaAfrica

Age
24121829
24163054
(21955+

Marital status
2011Thereof: married
2716never married

Status in f am i 1 y
2617Arrived alone
2110Arrived with family

Potential immigrants
13 24 9 26 14

10
27
25

12
15

40
38
42

30

29
31

ככוח עולים
15 39 32 19

(8) 29 17 43 35
14 22 13 36 26

(11) (14) (4) (13) (13) (25) (20)

14
16

18
13

46
34

38
27

41 34 20
38 30 20
(46) 38 (15)

12 28 16 50
(5) 22 10 32
(10) 28 (13) 23

6
13

12
7

22
30

30
20

12
16

16
11

34
51

47
32

36
28
19

27
35

33
27

18 45
15 35
(7) 22

15
15

!5
14

30
50

41
35

37
30
16

24
41

35
27

24
14
(10)

11
28

23
13

הכל סך
גברים
נשים

מגורים יבשת
אחרונה
אמריקה

מערבית אירופה
אפריקה  אסיה

גיל
18  29
30  54

55+
משפחתי מצב
נשואים מזה:
רווקים

כמשפחה מעמד
בודדים

משפחה בני עם
I See note I to TableV/I 1.
the following year. 2 September through August of אוגוסט עד מספטמבר ה/11. ללוח ו הערה ראה 1

העוקבת. בשנה
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לאומית והוצאה הכנסה ו'. כרק
את כולל הוא היסוד). וקרן קק"ל הציונית,
הסקטור, של נטו הקניות ואת לעובדים התשלומים
לארץ ומחוץ מקומיים ממפעלים קניות דהיינו:
בית ומשקי מפעלים של השוטפות קניותיהם בניכוי
למטרות ההוצאה הציבורי; הסקטור מוסדות מאת
זאת, לעומת שוטפת. לצריכה כולה נחשבת ביטחון
למטרות הציבורי הסקטור של ההשקעה הוצאות
נכללות אלא זה, בסעיף נכללות אינן אזרחיות
המקומית. הגולמית ההשקעה של בסעיף במלואן
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
(מכנים 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 במלאי השינוי ערך כמלאי. שינוי
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 הקמתם 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;
נטו: בחו"ל ייצור לגורמי תשלומים
בחו"ל, מהשקעות ישראליים תושבים של הכנסה

הגדרות1

במחירי (תל"ג) הגולמי הלאומי התוצר
(לפני נטו והשירותים הסחורות ערך הוא שוק2
קבועים) הון נכסי על בלאי עבור ההפרשות הפחתת
תושבי ושמספקים ייצור גורמי ידי על שיוצרו
על ההוצאה לסיכום בערכו זהה זה תוצר הארץ.
והן פרטית (הן ברוטו מקומית והשקעה צריכה
ושירותים סחורות של נטו יצוא בתוספת ציבורית)
לארץ. מחוץ המתקבלת ייצור גורמי של נטו והכנסה
שונה שוק במחירי הגולמי המקומי התוצר
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
תוצר ארץ. ה תושבי שמספקים הייצור לגורמי ליחסו

הלאומית. להכנסה בערכו זהה זה
המגיעות ההכנסות סיכום היא לאומית הכנסה
לפני הארץ, תושבי שמספקים הייצור לגורמי
הלאומית ההכנסה בחישוב ישירים. מסים הפחתת
בהלוואות התמיכה למרכיב גולמי אומדן נכלל

העסקי. לסקטור הממשלתיות
נחשבים הלאומית וההכנסה התוצר באומדני
של הריבית ותקבולי הריבית תשלומי כהעברה
כוונת ללא הפרטיים והמוסדות הציבורי הסקטור

רווח.
המשק ענפי של התוצר את כולל העסקי התוצר
המוסדות שירותי ציבוריים, שירותים להוציא

דיור. ושירותי 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
(ההוצאה הלאומיים והמוסדות וקיבוצים) מושבים
וההסתדרות היהודית הסוכנות של בלבד המקומית

A System of Naional Accounts and 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 מסיס כוללת שאינה בכך האו"ם מהגדרת שונה שוק במחירי התוצר הגדרת 2
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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 אומרן מתקבל מאידך, ושירותים. סחורות
ייצור, לגורמי התשלומים של כסיכום הלאומית"
כגון: הון, ותשואות ומשכורת עבודה שכר דהיינו:

דירה. ושכר ריבית רווח,
ה"הכנסה אומדן בין זהות יש מושגית, מבחינה
בניכוי הלאומית", ה"הוצאה אומדן לבין הלאומית"
שהמדידה מאחר אולם וכלאי; נטו עקיפים מסים
בסיס על גדולה במידה נעשית האומדנים שני של
מתקבל נפרדות, שיטות ולפי תלויים בלתי מקורות
הנרשם החישובים, שני תוצאות בין הפרש למעשה

והשמטות". "טעויות כ הלאומית ההכנסה בצד

לאומית הוצאה

המזון צריכת פרטית. לצריכה הוצאה
התוצרת של שיווק נתוני בסיס על מוערכת
מזון מוצרי של ושיווק ייצור נתוני החקלאית,
על ההוצאה המתאימים. והמחירים תעשייתיים
על נאמדת מזון) למוצרי (פרט תעשייתיים מוצרים
על השוטף הדיווח המשפחה. הוצאות סקר כסיס
הייצור על המפעלים דיווח התעשייה, ענפי פדיון
עיקריים בניקיימא מוצרים של המקומי

חוץ. סחר של והסטטיסטיקה
בשטח הגידול בסיס על נאמדת הדיור צריכת
הדיור. שירותי במחירי והעלייה למגורים הבנייה
רווח כוונת ללא הפרטיים המוסדות שירותי ערך
והוצאות שכר תשלומי על נתונים בסיס על נאמד
דרך מתקבלים אלה נתונים אחרות. שוטפות
דו"חות בסיס על או למוסדות המופנים שאלונים

כספיים.
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
על: בעיקר מבוסס האומדן גולמית. השקעה
וציוד): (מכונות השקעה נכסי של יבוא נתוני א.

מהשקעה ורווחים דיבידנדה ריבית, רנטה, כמו
ומחבירה מעבודה והכנסות מפעלים, של ישירה
ייצור לגורמי המתאימים התשלומים פחות בחו"ל,
בנק הציבורי, הסקטור של ריבית כולל לא זרים;

השילומים. וחברת ישראל
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)
יהודה, עם ישראלים של כלכליות עסקאות (2)
מבוססת אלה פעילויות מדידת עזה. וחבל שומרון

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 כחקלאות התוצר
לבין חקלאית, בתוצרת 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  מגורים בתי על בעלות  מיוחד סעיף
את משקף זה סעיף האחיד. בסיווג מופיע שאינו
שכר כולל: הוא דיור. משירותי הנובעת ההכנסה
דירה שכר וגם למעשה, התשלום בסיס על נקי רירה
דירות ולגבי הדייר כבעלות דירות לגבי זקוף
מפתח דמי לקבל יכולים הדיירים שבהן בשכירות,

לעזוב. מחליטים הם כאשר
כסיווג וקהילתיים. ציבוריים שירותים 
הציבוריים השירותים כל את זה ענף מקיף האחיד,
הסקטור רשויות ע"י הניתנים הן והקהילתיים,
התוצר בסיווג עסקי. בסיס על הניתנים והן הציבורי
המקומיות, הרשויות הממשלה, את רק הענף כולל
רווח. כוונת ללא והמוסדות הלאומיים המוסדות
ובריאות, חינוך כגון וקהילתיים, ציבוריים שירותים
"שירותים בענף כלולים עסקי, בסיס על הניתנים

ואחרים". אישיים
התוצר בחשבון מוסף ערך במס הטיפול
כולל אינו השוק במחירי התוצר השוק. במחירי
אין לכך, בהתאם היבוא. על נטו עקיפים מסים
על שהוטל עקיף) כמס (המוגדר מע"מ כולל התוצר
פרטית (צריכה במקורות השימושים ערך היבוא.
נטו, מע"מ כוללים היבוא וערך והשקעה) וציבורית

הוחזר. ושלא ששולם מע"מ רק דהיינו,

חקלאות תעשייה, דהיינו: הפעילות, לסיווג בהתאם השונים ענפיו בין מחולק אלא אחת. סיווג ליחידת כלל בדרך נחשב אינו הקיבק 3
וכדומה.
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ההכנסה הכל סך אומרן לאומית. הכנסה
(התוצר הנובעת ההכנסה כסיכום מתקבל הלאומית

כלכלי. ענף בכל הנקי)
מסחר) בנייה, תעשייה, (חקלאות, הענפים ברוב
בדרך הנובעת ההכנסה הכל סך של אומדן מתקבל
מאומדן הקנויה התשומה אומדן החסרת של
הנובעת ההכנסה נמדדת אחרים, בענפים התפוקה.
הייצור, לגורמי התשלומים סיכום ע"י במישרין
תשלומי ומשכורת, עבודה שכר תשלומי דהיינו:
נקי. ורווח חכירה ודמי דירה שכר תשלומי ריבית,
בענפים המוסף הערך 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. כשיטות ושיפורים נוספים במקורות

העיקריים: התיקונים פירוט

דיור, שירותי של הפרטית הצריכה באומדן א.
הוכנסו עסקיים, ושירותים תעשייה מוצרי
הוצאות סקר מימצאי בסיס על תיקונים
לשנת חדש אומדן נערך .1979/80 המשפחה
האומדנים אחדלביון מצד ששימש ,1980
ומצד הקודם) הסקר נערך (שבה 1976 משנת
.1980 שלאחר לשנים בסיס כאומדן שני

מוסדות שירותי של הפרטית הצריכה בסדרת ב.
בשנת החל תיקונים הוכנסו רווח כוונת ללא
דו"חות של מפורט ניתוח בעקבות ,1972
המספקים המוסדות הוצאות על כספיים

ומחקר. תרבות חינוך, שירותי
רק זו בשיטה נערכו קודמים באומדנים
המוסדות של ההוצאות על האומדנים
של וההוצאות בריאות שירותי המספקים
בסיס על בעיקר נאמדו האחרים המוסדות
למוסד המוסדות דיווחו שעליהם נתונים

לאומי. לביטוח

משנת .1 הביטחונית. הציבורית הצריכה ג.
להוצאות סעיפים מספר הוספו 1976
בחינה בעקבות לביטחון המקומיות
מאזן כמו שונים, מקורות של מחודשת

מייצור השקעה מוצרי ממכירת פדיון על דיווח ב.
מקומי;

וגמר התחלות שטח על שנתיים רבע אומדנים ג.
בנייה;

למגורים בבנייה ההשקעה על כספיים נתונים ד.
והשיכון; הבינוי משרד בביצוע

ממוסדות הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.
היקף על גדולים וממפעלים ציבוריים

השקעותיהם;
במטעים השקעה של ומחירים כמותיים נתונים ו.

ובניקוז. קרקע בהכשרת ובייעור,

כפרק מובאים לחינוך הלאומית ההוצאה אומדני
בפרק לבריאות הלאומית ההוצאה ואומדני כ"ב

כ"ד.
סעיפי של קבועים במחירים אומדנים
הסעיפים כסיכום מתקבלים התל"ג על ההוצאה
הבסיס, שנת במחירי ההוצאה של המפורטים

כדלקמן:
1955 במחירי 1950 1959 לשנים
1964 במחירי 1959 1968 לשנים
1970 במחירי 1968 1975 לשנים
1975 במחירי 1975 1980 לשנים
1980 במחירי 1980 1982 לשנים

המתקבלים לשנה משנה הכמותיים השינויים
מהשינויים שונים להיות עלולים זו בדרך
הקודמת השנה במחירי שקלול בסיס על המתקבלים

השוטפת. השנה או
המוצגת ומרכיביו, התוצר של הרציפה בסדרה
לשנים האומדנים חושבו ו/1), (לוח 1980 במחירי
בלבד עיקרי הוצאה סעיף לכל 1979 עד 1950
שרשור לפי  ולתל"ג וכו') השקעה (צריכה,
במחירי שהתקבלו השנתיים הכמותיים השינויים
לכל האומדנים אין השרשור, בגלל בסיס. שנת
על ההוצאה לסך מסתכמים התוצר ממרכיבי קבוצה

התוצר.
קבועים במחירים הפרטית הצריכה אומדני
ע"י או כמויות, נתוני סמך על ישיר, באופן נתקבלו
מחירים במדדי שוטפים במחירים הערכים ניכוי

מתאימים.
השינויים נאמדו הציבורית, הצריכה באומדני
לשינויים בהתאם השכר על בהוצאה הכמותיים
במחירים הקניות על ההוצאות העובדים; במספרי
המתאים הסעיף של המחירים במדד נוכו שוטפים
המחירים במדד או התעשייה תפוקת מחירי במרד

לצרכן.
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
ציוד ומחירי הבנייה הוצאות מדר בעזרת מחושב

העיקריות. היבוא ובארצות באק
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תפוקה תשומה
תשומה לוחות מתוך נתונים מובאים בלוחות
ובמחירי שוטפים במחירים 78/י197 לשנת תפוקה
לשנת מתייחס שפורסם הקודם הלוח .1980/81
שנת של הבסיסי ללוח עדכון שהיה .1975/76

.1972/73
תשומהתפוקה לוחות על מפורטים הסברים
ו1977/78 1975/76 ,1972/73 ,1968/69 לשנים
,623,599 ,584 ,471 מס. מיוחדים בפרסומים ראה

ו710.

והגדרות הסברים
המציגה מערכת הם תשומהתפוקה לוחות
המשק ענפי בין הגומלין קשרי את מטריצה בצורת
לוחות הסופיים. השימושים לבין בינם והעסקאות
המתארים עסקאות לוחות הם  13  12/1
העסקאות את ,1977/78 של שוטפים במחירים
ענפי בין הנערכות העסקאות ואת הבינענפיות
כל אלה בלוחות הסופיים. השימושים לבין המשק
ועמודה אחת שורה ידי על מיוצג המשק מענפי אחד
במשק הענף של המכירות את מפרטת השורה אחת.
(ענפים שונים לשימושים המתחרה) היבוא (כולל
את מפרטת העמודה ואילו וכוי) צריכה אחרים,
הוצאות מיבוא, אחרים, (מענפים הענף של הקניות

ובו'). שכר
כלומר יצרן, במחירי זה בלוח מוצגות העסקאות
מסים, על הוצאה כולל ואינו תמיכות הכולל במחיר

והובלה. שיווק
ענפי לסיווג בהתאם הוא כלוח הענפים סיווג

.(1970) הלשכה של הכלכלה
ו'/14 בלוח 1980/81 במחירי ישירים מקדמים
שנוכו לאחר ו'/13 לוח נתוני בסיס על חושבו
.1980/81 ל 1977/78 כין יחסיים מחירים במדדי
באגרגציה נערך היחסיים המחירים תיקון
כדי תוך  משק ענפי 187  הלוח של הרחבה
היבוא ושל המשק ענפי של מחירים במדדי שימוש
ענפים 43 של אגרגציה כאן מובאת ענפים. לפי
סך זה בלוח הרחבה. האגרגציה של הקבצה שהיא
ללמוד וניתן ,1.00 הוא הענף) (תפוקת העמודה כל
המונח (מכאן הישירה ההוצאה הרכב על ממנו
של תפוקה יחידת בייצור הכרוכה ישירים) מקדמים

המשק. מענפי ענף כל
ו'/15 בלוח 1980/81 במחירי כוללים מקדמים
הישירים המקדמים לוח של העליון החלק מן נגזרו
הלוח מטריצות; בהיפוך שימוש כדי תוך (ו'/14)
אחד מכל הדרושות התפוקות את לחשב מאפשר
עקיפה בצורה והן ישירה בצורה הן המשק, מענפי
סל השגת לשם כוללים) מקדמים של המונח (מכאן

סופיים. מוצרים של

הכללי החשב דו"חות הביטחון, משרד
ההוצאה מסך .2 המדינה. ותקציב
מכירות ,1978 בשנת החל נוכו, הביטחונית
נתוני .3 יצוא. לרבות הביטחון, משרד
והותאמו תוקנו מיבוא הביטחונית הצריכה
הביטחוני היבוא על המתוקנים לנתונים

התשלומים. במאזן
בציוד ההשקעות אומדני .1 בציוד. השקעות ד.
סקר מימצאי בסיס על תוקנו מקומי מייצור
לפי הפדיון על 1977/78 לשנת התעשייה
1977 לשנת חדש אומדן נערך מוצרים.
לשנת עד האומדנים לביון אחד מצד ששימש
נתונים נאספו שבה האחרונה (השנה 1972
שני ומצד (1977/78 לפני וה מסוג מפורטים
.2 .1977 שלאחר לשנים בסיס באומדן 
החל תוקנו מיבוא בציוד השקעות אומדני
היבוא תיקון בעקבות :1972 בשנת
יבוא נוכה התשלומים במאזן הביטחוני
הסדרה מנתוני צבאי לשימוש הציוד
על הערכות עודכנו לכך, בנוסף הקודמת.
מיוחד סקר בסיס על הציוד התקנת הוצאות

.1980 בשנת שנערך גדולים, במפעלים
בסיס על תוקנו האומדנים במלאי. השינוי ה.
לשנים השנתיים התעשייה סקרי מימצאי
הקודמים האומדנים .1980/81 ו 1979/80
רבעשנתיים, סקרים נתונים על התבססו
לפי המלאי על המפעלים מדווחים שבהם
מחדש חישוב נערך כן כמו ארעיים. נתונים

קבועים. במחירים במלאי השינוי של

ותשלומים ושירותים סחורות ויבוא יצוא ו.
השוטפים לעדכונים בנוסף ייצור. לגורמי
בסדרות תיקונים הוכנסו האחרונות, לשנים
הסחורות יבוא אומדן .1 :1972 בשנת החל
כפילות מניכוי כתוצאה הוקטן והשירותים
במאזן הביטחוני היבוא ברישום שנמצאה
ויבוא יצוא של באומדנים .2 התשלומים.
החל תיקונים הוכנסו ושירותים, סחורות
רישום בשיטות משינוי כתוצאה ,1964 בשנת

התשלומים. במאזן ביטוח עסקאות

התוצר על ההוצאה של רבעשנתיים אומדנים
הסטטיסטי ב"ירחון חודש מדי מופיעים הלאומי
כלל בדרך מתפרסם מוקדם שנתי סיכום לישראל".
במוסף מתוקנים ואומדנים 1 מסי לירחון במוסף

.5 מס' לירחון
ב"מוספים" הופיעו ו1983 1982 בשנים
לביטחון הציבורית ההוצאה על מיוחדים פירוטים
הפרטית הצריכה ופירוט הסביבה איכות ולשמירת

ענף. לפי
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"סקר היה העיקרי המקור התעשייה, בענף
(מפעלים 1977/78 לשנת והמלאכה" התעשייה
מידע גם כלל אשר ויותר), מועסקים 5 המעסיקים

חומרים. וקניות מוצרים מכירות פירוט על
תפוקת על הנתונים והמים, החשמל בענף
החשמל מ"חברת נתקבלו התשומות סוגי ועל הענף
המים. ומנציבות "מקורות" מחברת הישראלית",

נתוני על התבסס הבניה כענף התפוקות אומדן
של השוטפים מאומדנים בבנייה ההשקעה
התשומות התפלגות אומדן הלאומיים. החשבונות
ידי על שנערכה מיוחדת חקירה על התבסס זה בענף
של תמחירי חומר מתוך לתשומהתפוקה היחידה

קבלנים. ומאזני בנייה חברות
ועל התפוקות על האומדנים התחבורה, בענף
מפעלים של דוחו''ת על התבססו התשומות סוגי
ידי על שבוצעו מיוחדים סקרים ועל בענף הפועלים

.(1977 משאיות (סקר הלשכה

על הנתונים והשירותים, המסחר בענפי
מיוחד סקר על התבססו התשומות ופירוט התפוקות
מתוך הנ"ל, בענפים החברות של המאזנים מנתוני
מסחר בענפי "סקר  החברות של הכנסה מס תיקי
פיננסים, כגון מסוימים, בענפים כן, כמו ושירותים".
"סקר (כגון הענפיים בסקרים נעזרו ותיירות, ביטוח
"וכוי). 1977 בישראל ביטוח "עסקי ,"1977 תיירות
מוסדות ידי על הניתנים השירותים לגבי
דוחו"ח על מבוססים הנתונים ומלכ''ר, ציבוריים
המוסדות האוצר, משרד של הכללי החשב
הפועלים והמוסדות המקומיות הרשויות הלאומיים,

רווח. כוונת ללא

המחלקה נתוני על מתבססים היבוא נתוני
כן, כמו שבלשכה. התשלומים ומאזן חוץ לסחר
לתשומהתפוקה היחידה ידי על מיוחד סקר נערך
(סקר היבוא של הייעוד וענפי המקור ענפי לקביעת
למטרת מיוחדת וחקירה ,(1977/78 יבוא ייעודי

משלים. ויבוא מתחרה ליבוא היבוא חלוקת

תשומה בלוחות שהוכנסו שינויים
1977/78 תפוקה

המובאלם 1977/78 תפוקה תשומה לוחות
בסיס על שנבנו בסיסיים לוחות הינם בשנתון,
המשק, ענפי כל של והתפוקות התשומות חקירת
סופיים. ושימושים הראשוניות התשומות כולל
אך בעבר שפורסמו ללוחות בעיקרם דומים הלוחות

היבטים: ב3 שונים הם
פורק אחת) כשורה הוצג (שבעבר היבוא ו.
לייצור מתחרה "יבוא  מרכיבים לשני
יחד הלוח של הפנימי בחלקו (נכלל מקומי''
המשק). בתוך הבינענפיות העסקאות עם
מוצג היבוא" יתר  המשלים "היבוא
ושורה הראשוניות, בתשומות נפרדת כשורה
תשומה בלוחות היבוא כל את כללה זאת

הקודמים. תפוקה
נפרדים כענפים הוצגו הציבוריים השירותים .2

לרישומם בהשוואה המשק, מענפי כחלק
הקודמים. בלוחות סופיים בשימושים

לצריכת זה בלוח מתייחס התשומות ערך .3

בלוחות שהיה כפי לקנייתן, ולא התשומות
כחלק מופיע החומרים מלאי ולכן קודמים,
בתשומות כשורה ולא הסופיים מהשימושים

ראשוניות.

מקורות
הם תשומהתפוקה נתוני של העיקריים המקורות
הלשכה של ביחידות שוטף באופן הנאספים נתונים
עברו המקרים שברוב לסטטיסטיקה, המרכזית
להגדרות התאמתם לשם והשלמות עיבודים

תשומהתפוקה. בלוחות הנהוגות
הכנת לצרכי מיוחדים סקרים נערכו כן, כמו

תשומהתפוקה. לוחות
על בעיקר התבססו הנתונים החקלאות, בענף
(ייצור הלשכה של החקלאית הסטטיסטיקה נתוני
בהתאמה החקלאות) ידי על תשומות וקניית מוצרים

.1977/78 התקציב שנת שהיא הדו"ח לשנת

נבחרים פרסומים
19501978 בישראל מקומית גולמית השקעה 635

1977/78 יבוא ייעודי סקר 645
1977/78 תשומהתפוקה לוחות 710

טכניים פרסומים
כלבד) (באנגלית *1951 ישראל כלכלת סקר ו

1955/56  1956/57 הממשלה והוצאות הכנסות 2

אחרים פרסומים
*1948/49  1954/55 ישראל של הציבורי הסקטור חשבונות

בלבד) (באנגלית
בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף *

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

1962/631964/65
1950  1968 ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 314
תעשייה מוצרי על פרטית לצריכה ההוצאה 469

1964  1973
ולפי הכלכלי הסיווג לפי הציבורי הסקטור חשבונות 484

1969/701972/73 המטרה
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שוק במחירי גולמי לאומי תוצר על הוצאה ו/ו. לוח
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19506,821.6 9,771.92,980.05,743.65,700.07,7395,375
19518,363.3 12,674.23,582.06,788.95,922.38,5135,590
19528,990.6 13,269.93,442.35,831.75,016.28,2835,590
19539,305.3 13,017.83,617.94,881.14,905.87,9195,629
195410,701.1 15,608.34,232.95,442.4^(,832.29,2656,327
195511,567.9 17,777.84,905.96,705.05,281.610,1826,599

195612,620.6 19,413.4 .7,049.86,342.96,158.310,6406,903
195713,504.0 21,083.05,935.97,421.25,597.910,9387,000
195814,881.4 22,579.96,119.97,970.46,348.011,3107,441
195916,339.8 25,447.56,364.78,711.65,929.012,3737,925
196017,467.2 27,127.06,791.19,147.26,284.712,8438,258

196119,371.1 29,894.07,952.410,912.68,434.113,6788,861
196221,405.1 32,913.38,787.412,025.79,429.314,4179,366
196323,545.6 36,665.49,771.612,458.69,061.615,4419,900
196426,065.0 40,258.6,10,045.215,050.0 11,064.216,27510,534

2 196425,439.4 39,433.3' '9,824.215,050.0 11,019.915,94110,281
196527,728.9 43,021.710,845.915,125.3 10,755.416,80210,836

196628,255.7 43,365.912,038.912,675.09,540.016,51110,760
196728,905.6 44,319.916,649.89,835.8 10,589.416,34610,663
196832,779.0 51,189.518,164.914,625.8 13,935.618,25811 ,697
196936,122.5 57,690.621,180.318,457.8 17,712.220,01112,539
197037,206.2 62,248.226,750.720,931.122,317.420,93112,514

197139,364.2 69,157.827,098.525,494.121,670.222,53212,827
197243,340.0 77,872.026,692.028,681.018,658.024,54513,661
197346,937.0 81,064.038,783.030,287.034,909.024,72914,318
197450,551.0 85,523.039,869.028,924.033,513.025,32214,967
197550,703.0 88,516.043,936.030,457.035,993.025,61714,674

197653,137.0 90,198.039,674.026,680.028,902.025,53015,040
197755,688.0 92,183.034,358.024,572.022,341.025,51415,413
197860,199.0 95,317.037,244.024,916.027,368.025,81316,303
197965,015.0 99,511.034,004.028,329.028,627.026,28117,171
198063,260.0 102,198.037,098.037,711.021,871.026,35516,314

198170,190.0 106,925.039,450.022,426.025,141.027,08317,778
198275,480.0 106,757.036,852.025,495.031,070.026,53618,762

שחושבו השנתיים השינויים שירשור לפי ההוצאה ולסך קבוצתהוצאה לכל חושבו 1980 במחירי 1979 עד 1950 לשנים האומדנים 1

הכל. לסך מסתכמות הקבוצות אין השירשור בגלל כסיס. שנת במחירי
חדשה. סידרה ואילך, 1964 משנת 2
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TABLEVI/1 .EXPENDITURE ON GROSS NATIONAL PRODUCT, AT MARKET PRICES

At 1980 pirces1

c
o|לנפשPer capita

r Sr: £
1

rS zn tcהוצאהתוצר
r■ a.

^ §J* C '."** 'Cl.לצריכהלאומי
1£r a.r g"5? פרטיתגולמי3
piPI

? a?י t 2
n 0

C £o 3
Gross
national

Pirvate
consumption

P S
a

5 2

<
c S

c8
productexpenditure

66

כמותי, שינוי קודמתהאחוז לעומת שנה Percentכל quantity change on a year earlier
1950

29.720.2 22.618.210.04.01951
4.73.9 7.514.12.70.01952

 1.95.1 3.516.34.40.71953
19.917.0 15.011.517.012.41954
13.915.9 8.123.29.94.31955

9.243.7 9.15.44.54.61956
8.6 15.8 7.017.02.81.41957
7.13.1 10.27.43.46.31958
12.74.0 9.89.39.46.51959
6.66.7 6.95.03.84.21960

10.217.1 10.919.36.57.31961
10.110.5 10.510.25.45.71962
11.411.2 10.03.67.15.71963
9.82.8 10.720.85.46.41964

19642
9.110.4 9.00.55.45.41965

י 0.811.0 1.916.21.80.71966
2.238.3 2.322.41.00.91967
15.59.1 13.448.711.79.71968
12.716.6 10.226.29.67.21969
7.926.3 3.013.44.60.21970

11.11.3 5.821.87.72.51971
12.61.5 10.112.58.96.51972
4.145.3 8.35.60.84.81973
5.52.8 7.74.52.44.51974
3.510.2 0.35.31.22.01975

1.89.7 4.812.40.32.51976
2.2 13.4 4.87.90.12.51977
3.48.4 8.11.41.25.81978
4.48.7 8.013.71.85.31979
2.79.1 2.7 16.30.35.01980

4.66.3 11.05.42.89.01981
0.26.6 7.513.72.05.51982

I Estimates for 19501979 at 1980 prices were computed for each group of expenditure and for the total expenditure
according to the chaining of annual changes at base year prices. Because of that chaining, the groups do not add up to the
total. 2. From 1964, a new series.
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במקורות ושימושים מקורות ו/2. לוח

אחרת צוין גן אם אלא ש'. מיליוני

יבואפחותExportsיצוא :

Less: imports
הוצאה
לצריכה

הוצאה
במקורותגולמיתלצריכה

הכלמקומיתציבוריתפרטית סך
PrivateGeneralGrossנוספותסחורות Usesתמורות of

consumptiongovernmentdomestic'ליצואנים2ושירותימresourcesנטוסחורות מסים
expenditureconsumptioncapitalGoods andOther revenuetotal3היבואושירותים על

expenditureformationservices1componentsGoods andNet taxes on
to exporters2services3impotrs

שוטפיבמחירי Dם

195034.18.614.31.758.711.41.1

195148.212.423.12.486.114.51.2
195279.119.035.67.5141.232.01.8
1953102.424.240.112.9179.641.62.8
1954132.631.151.523.6238.856.84.0
1955157.642.370.725.60.3296.573.38.8

1956187.066.974.031.10.8359.892.012.2
1957215.660.791.039.02.6408.994.717.6
1958246.366.3100.541.24.1458.497.216.8
1959276.774.1111.450.46.7519.3101.423.7
1960309.482.3121.162.710.5586.0117.826.3

1961364.7101.5156.873.314.8711.1143.533.9
1962440.8133.9209.6135.74.4924.4256.833.6
1963524.5158.6230.7169.53.11,086.4292.735.4
1964608.7 ■174.3293.0183.43.41,262.8341.242.5

!1964593.8170.4293.0179.43.41,240.0329.642.5
1965701.7212.5307.7204.04.31,430.2341.348.9

1966771.4262.5260.5234.09.51,537.9349.148.4
1967797.9354.2203.9259.117.11,632.2401.641.2
1968911.6409.3323.7378.223.62,046.4580.866.5
19691,034.3491.9430.8422.027.02,406.0692.099.5
19701,133.9672.8537.3466.341.92,852.2849.3116.4

19711,341.4794.0742.9648.377.03,603.61,043.7200.8
19721,709.0929.0973.0871.083.04,565.01,233.0291.0
19732,218.01,635.01,290.01,088.0105.06336.02,048.0417.0
19743,296.02,211.01,750.01,508.0195.08,960.02,756.0717.0
19754,645.03,407.02,468.02,242.0283.013,045.04,303.0777.0

19766,262.04,063.02,717.03,387.0435.016,864.05,340.01,231.0
19778,931.05,140.03,516.05,612.0781.023,980.07,481.01,554.0
197814,867.08,832.06,208.011,056.0324.041,287.015,294.02,060.0
197928,426.014,919.012.183.019,220.01 ,248.075,996.026,433.03,956.0
198063,260.037,098.023.71 1 .046,072.03,664.0173,805.059,728.07,185.0

1981153,629.091,191.052,480.0104,971.08,462.0410,733.0142,190.017,747.0
1982356,126.0188,184.0129,543.0211,750.017,695.0903,298.0291,475.051,996.0
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TABLEVI/2.RESOURCES AND USES OF RESOURCES

unless otherwise statedIS million

:mnDפחות:תוצרLess:לנפשתוצרPer capita (IS) שי)
שללאומיתשלומיםתוצר גולמי
לגורמימקומי שירותיםגולמינטו הסקטורתוצר
rmyinתוצרהעסקיתוצרציבוריים(במחיריייצורגולמי

הכנסהלצריכהלאומיGrossשירותיומלכ"רשוק)בדוו"ל
Less: netGrossServices ofדיורproductלאומית4פרטיתגולמי

Grossfactor paynationalgeneral govOwnershipof theGrossPrivate
domesticments paidproducternmentofbusinessnationalconsumpNational
productabroad(at marand privatedwellingssectorproducttion expenincome4

ket prices)non proiftditure
institutions

icesrent prA t c u 1

46.20.246.03627321950
70.40.470.05032341951
107.41.1106.36649571952
135.21.7133.58162691953

178.01.6176.410478861954
214.41.5212.9122901041955

255.61.3254.31391021181956
296.61.9294.71531121291957
344.42.4342.01711231421958
394.22.6391.6190' 1341581959
441.92.6439.32081461711960

533.75.4528.32411671961961

634.08.4625.62731932191962
758.33.9754.43172202561963
879.15.0874.13532462861964
867.911.7856.23452402791964s

1,040.014.91,025.13992743271965

1,140.415.81,124.64282933461966
1,189.417.51,171.94322943501967
1,399.124.01,375.1227.3117.61,030.24903254031968
1,614.528.01,5865252.4131.91,202.25503594511969
1,886.535.21,851.3305.5158.21,387.66233815081970

2,359.142.82,316.3377.9196.81,741.67554376171971

3,041.057.02,984.0454.0276.02,254.0941539' 7711972
3,871.0111.03,760.0667.0396.02,697.0' 1,1476779431973
5,487.0156.05,331.0906.0609.03,816.01,5789761,2791974
7,965.0275.07,690.01,269.0839.05,582.02,2261,3441,8461975

10,293.0349.09,944.01,689.01,075.07,180.02,8151,7722,3231976
14,945.0 .355.014,590.02,831.01,333.010,426.04,0382,4723,3021977
23,933.0711.023,222.04,548.02,145.016,529.06,2894,0265,0031978
45,607.01,763.043,844.09,534.04,656.029,654.011,5797,5079,3191979
106,892.04,694.002,198.020,948.09,809.071,441.026,35516,31420,9221980

250,796.07.729.0.43,067.050,088.0 ;25,496.0167,483.061,56638,91251,6881981

559,827.020,875.0110,416.0 538,952.058,749.0369,787.0133,96488,520108,4061982
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(המשך) במקורות ושימושים מקורות  ו/2. לוח
אחרת צרן כן אם אלא שי. מיליוני

י בואפחות:
Exportsהשקעההוצאההוצאה :שימושיםיצוא importsLess
במקורותגולמיתלצריכהלצריכה
הכלמקומיתציבוריתפרטית סך 
PrivateGeneralGrossנוספותסחורות Usesתמורות ofנטוסחורות מסיס

consumptiongovernmentdomesti1ליצואנים2ושירותיםresources3היבואושירותים על
expenditureconsumptioncapitalGoods andOther revenue totalGoods andNet taxes on

expenditureformationservicescomponentsservices5imports
to exporters2

/j
V
1במחירי 955

195093.025.760.67.9187.269.1
1955157.642.370.725.9296.582.1
1959222.754.991.951.8421.3114.0

1במחירי 964

1959381.5110.4169.589.1750.5192.2
1960408.0117.8178.0112.5816.3222.1
1961452.6137.9212.4130.5933.4274.3
1962499.9152.4234.1153.31,039.7315.4
1963549.7169.5242.511761,137.8337.1
1964608.7174.3293.0186.81 ,2628383.7
51964593.8170.4293.0179.43.41,240.0329.642.5
1965647.4188.2294.5194.43.81,328.3333.945.6
1966659.4208.9246.9214.94.21,334.3335.342.0
1967674.6288.9191.6232.54.81,392.4376.337.0
1968764.7315.3285.0297.25.91,668.1479.557.1

1במחירי 9 70

1968999.4456.5375.3398.835.12,265.1618.296.9
19691,101.1532.5473.7426.137.22,570.6706.4118.4
19701,133.9672.8537.3466.341.92,852.2849.3116.4
19711,199.7681.5654.2578.049.63,163.0941.0126.1

19721,321.0671.0736.0658.056.03,442.0943.0142.0
19731,430.0975.0777.0694.057.03,933.01,296.0162.0
19741,540.01,002.0742.0733.060.04,077.01,274.0199.0
19751,544.01,104.0781.0745.062.04,236.01,345.0185.0

1במחירי 9 7 5

19754,645.03,407.02,468.02,242.0283.013,045.04,303.0777.0
19764,869.03,075.02,161.02,597.0341.013,043.04,208.0719.0
19775,105.02,663.01,990.02,888.0383.013,029.04,116.0695.0
19785,519.02,886.02,017.03,040.0384.013,846.04,488.0839.0
19795,958.02,636.02,293.03,145.0391.014,423.04,470.01,005.0
19805,799.02,875.01,919.03,327.0430.014,350.04,257.0870.0

1במחירי 980
198063,260.037,098.023,711.046,072.03,664.0173,805.059,728.07,185.0
198170,190.039,450.022,426.048,180.03,750.0183,996.065,336.08,153.0
198275,480.036,852.025,495.046,908.03,692.0188,427.067,539.09,031.0

האשראי במסגרת התמורה גם כלולה 1975 בשנת החל 2 ישראליים. ייצור לגורמי מחו"ל הכנסות כולל לא ;f.o.b. יצוא 1

התמיכה מרכיב את כולל ואילך, 1975 משנת 4 זרים. ייצור לגורמי תשלומים כולל לא ;c.i.f. יבוא 3 ליצוא. המובוון
חרשה. סידרה ואילך, 1964 משנת 5 העסקי. לסקטור הממשלה בהלוואות
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TABLEVI/2.RESOURCES AND USES OF RESOURCES (cont.(

JS million, unless otherwise stated

:ninsתוצר:rvinsLess:תוצר) (שי) er>לנפש; capita: (IS
שירותיםלאומיתשלומיםתוצר שלתוצרתוצר גולמי
לגורמימקומי הוצאהתוצרהסקטורשירותיציבורייםגולמינטו
לצריכהלאומיהעסקידיורומלכ"ר(במחיריייצורגולמי

Servicesשוק)בווו"ל ofOwnershipGrossפרטיתגולמי
GrossLess: netGrossgeneral govofproductGrossPirvate

domesticfactor paynationalernmentdwellingsof thenationalconsumption
productments paidproductand privatebusinessproductexpenditure

abroad(at mar
ket prices)

nonproift
institutions

sector

pricesAt19 5 5

118.11.1117.092731950
214.41.5212.9122901955
307.32.6304.71481081959

pricesAt1 96 4
557.64.6553.02681851959
594.24.6589.62791931960
659.19.5649.62972071961
724.39.2715.13132191962
800.74.4796.33352311963
879.15.0874.13532461964
867.911.7856.23462401964s
948.814.9933.93642531965
957.015.8941.23582511966
979.117.1962.03542491967

1,131.520.51,111.03962731968

pricesAt1 97 0

1,550.026.51,523.5264.3138.1,121.15433561968
1,745.829.61,716.2285.9146.1,284.25953821969
1,886.535.21,851.3305.5158.2,387.66233811970
2,095.939.12,056.8322.6173.0,561.26703911971
2,357.041.02,316.0331.0191.0,794.07304161972
2,475.064.02,411.0393.0211.0,807.07354361973
2,604.060.02,544.0413.0229.0,902.07534561974
2,706.072.02,634.0425.0248.0,961.07624471975

pricesAt1 97 5

7,965.0275.07,690.01,269.0839.05,582.02,2261,3441975
8,116.0284.07,832.01,307.0912.05,613.02,2171,3781976
8,218.0217.08,001.01,354.0971.05,676.02,2151,4131977
8,519.0249.08,270.01,413.01,019.05,838.02,2401,4951978
8,948.0311.08,637.01,466.01,065.06,106.02,2811,5741979
9,223.0349.08,874.01,477.01,111.06,286.02,2881,4951980

pricesAt1 9 8 0

106,892.04,694.0102,198.020,948.09,809.071,441.026,35516,3141980
110,507.03,582.0106,925.021,150.010,219.075,556.027,08317,7781981
111,857.05,100.0106,757.021,740.010,687.074,330.026,53618,7621982

1 Exports f.o.b.; excluding factor payments from abroad. 2 As from 1975 revenue under the scheme for directed export
credit is also included. 3 Imports c.i.f.; excluding factor payments paid abroad. 4 From 1975, includes the subsidy
component in government loans to the business sector. 5 From 1964, a new seires.
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מטרה לפי פרטית, לצריבה הוצאה ו/3. לוח

שי מיליוני

197419751976197719781979198019811982

שוטפים Atבמחירים current prices

וטבק משקאות 1,737מזון, 1,286 8522,5613,9647,10617,85837,82887,811

וחפצים הלבשה 490הנעלה, 326 2486851,2532,0793,91411,90125,875
אישיים

1,190דיור 924 6611,4972,3975,09210,91227,95464,403

ומאור בית לצורכי 158דלק 113 592143505891,9014,1799,747

בית למשק וציוד 506ריהוט 394 3017001,3462,7115,35112,59228,491

בית משק 213אחזקת 155 1153094968661,6633,8739,317

ובריאות אישי 502טיפול 353 2487921,3672,7015,72513,87930,831

ותקשורת 577תחבורה 414 3158681,5383,0376,34916,61040,673

ושעשועים 454בידור 302 2226881,2082,1644,58111 ,92227,888

שונים 651שירותים 475 3331,0091,6313,1097,20917,44038,340

8שונות 6 8811162498166

מקומית הוצאה
 פרטית לצריכה

הכל סך

6,486 4,748 3,362

1

9,33115,56129,47065,487158,276363,542

בחר'ל ישראלים של 153צריכה 116 812656281,2172,8627,46916,858

בארץ זרים של צריכה 377פחות; 219 1476651,3222,2615,08912,11624,274

לצריכה לאומית הוצאה
הכל סך  פרטית

6,262 4,645 3,2968,93114,86728,42663,260153,629356,126
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TABLEVI/3.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY PURPOSE

IS million

1974975197519761977197897980198019811982

970 במחירי
t 1970 prices1975במחירprices1975A

1980 במחירי
At 1980 prices

4084141,2861,3751,4401,5081,537,46517,85818,9640,108rood, beverages and tobacco

1291323263583794574524143,9144,7954,866Clothing, footwear and
personal effects

2492719241,0001,0601,1071,154,20210,91211,37311,892Housing

26281131211251311361411,9011,8852,003Household fuel and light

1511413943863985036806945,3516,5737,433Furniture, furnishings and
household equipment

54531551641671751751591,6631,7691,861Household maintenance

1221293533663904234464225,7256,1166,344Personal care and health

1601444144374855586475626,3497,8859,014Transport and communication

1101053023253423623843604,5814,9825,119Recreation and entertainment

1511574754995205405595767,2097,4757,564Other services

3I686434244048Miscellaneous

1,5631,5754,7485,0395,3125,7686,1735,99965,48771,85776,252DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURETOTAL

! 474;111111321742102162,8623,4873,799Consumption of Israelis abroad

73 70

1,544 1,540

21

4,64

281

4,869

339

1 5,105

42:

5,51!

425

5,958

416

5,799

5,089

63,260

5,154

70,190

4,571

75,480

Less: consumption of
nonresidents in Israel

NATIONAL PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE TOTAL
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וציבורית פרטית לצריבה הוצאה ו/4. לוח
ש' מיליוני

1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974

At current prices

87.811 37.828 17.858
14,986 6,173 2,949
25,875 11,901 3.914

41.169 17,066 6.236
12,298 4,994 1,804
16,193 7,598 3,547
12,678 4,474 885

16.596 7.119 2.726
3,231 1,394 603
6,443 2,930 1,175

4,202 1,791 571

2,720 1,004 377

שוטפים במחירים
פרטית לצריכה הוצאה
7.106 3.964 2.561
999 549 340

2.079 1.253 685

3.600
1,007
1,704
889

1.412
308
582

291

231

1,752
569
777
406

7,57
173
334

159

121

874
328
372
174

473
106
204

93

70

1.737
253
490

615
228
278
109

312
74
127

59

52

1,286
181
326

469
178
216
75

228
56
92

43

37

2,258,07934.3987,25614,27431.80478.18977.105
860,23611,8463,1215,67613,03331,31371,724
924,19011,4972,3975,09210,91227,95464,403
4746531,0551,7383,5067,85918,92240,978
1492103536091,3632,9657,05614,828
2833816059831,8924,34610,44523,460

852
102
248

385
139
162
84

168
44
61

32

31

1,607
612
661

וטבק משקאות מזון,
ומאורי דלק

וחפצים הנעלה הלבשה,
אישיים

הכל סך  קיימא בני מוצריס
ריהוט

בית למשק ציוד
אישיים תחבורה כלי

הגל סך  אחרים מיצרים
בית משק צורכי

ותרופות תמרוקים

וצורכי עיתונים ספרים,
כתיבה

ושונות כידור מוצרי

הכל סך  שירותים
עסקיים שירותים

דיור
334 ס"ה רווח2 כוונת ללא מוסדות
110
195

2,690 1,421 548 251

7,416 4,647 2,227 1,044

146

694

97

400

62

224

42

103

29

66

356,126 153,629 63,260 28,426 14,867 8,931 6,262 4,645 3,296

ציבורית לצריכה הוצאה

1,9973,1093,6484,5077,79312,87132,39180,431164452ממשלה
מקומיות 1882653715659231,8304,1849,45820,851רשויות
לאומיים 231,3022,881כ26334468116218מוסדות

לצריכה 2,2113,4074,0635,1408,83214,91937,09891,191188,184הוצאה
הכל סך  ציבורית

אזרחיו/ ציבורית 5718041,1121,7562,8125.63112,57729,03863,346צריכה
ביטחונית צינורית 1.6402,6032,9513,3846,0209,28824,52162,153124,838צריכה

6871,3101,4581,3543,0703,44010,28028,17841,348מיבוא
מקומי 9531,2931,5222,0943,2906,39014,94136,29289,530מייצור
מכירות 29643405427002,3176,040פחות.

בריאות מוסדות
תרבות חינוך, מוסרות
ודת סעד ומחקר,

מקצועיים. ארגונים
וכוי פוליטיים

של נטו צריכה פחות;
בארץ זרים

לצריכה לאומית הוצאה
הכל סך  פרטית

אישיים. תחבורה לכלי סיכה וחומרי דלק וכן ומאור. בית לצורכי דלק כולל ו

הצריכה. של המתאימים בסעיסיט הכלולות ותרופות מוון על הוצאות להוציא 2
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TABLEvi/4.PRIVATE AND GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION
is mi11ion EXPENDITURE

19741975197519761977197819791980198019811982

19701975במחירי Atבמחירי 1975 prices1980 במחירי
At 1970 pricesPrivate consumption expenditurepricesAt 1980

4084141,2861.3751.4401,537 1.5081,46517,85818,96420,108Food, beverages and tobacco
4244181190196213 2062152,9493,0053,248Fuel and light1
129132326358379452 4574143.9144,7954,866Clothing, footwear and

personal effects

192162469466482836 6127656,2368.61510,283Durable goods  total
5958178173191238 2222131,8042,2402,655Furniture
9283216213207442 2814813,5474,3334,778Household equipment
4121758084156 109718852,0422,850Personal transport equipment

8279228242266298 2852562,7263.1513,412Other products  total
181656616669 7158603616626Non durable household goods
33369298114129 1221151,1751,3331,403Personal care and medical

products
161443434754 5246571758801Books, newspapers and

stationery
151337403946 4037377444582Recreation and miscellaneous

goods

7107442.2582,4082,5492,837 2.7002.88431.80433,32734,335Services  total
3043098609149771,136 1,0631,12613,03313,79714,250Profit oriented services
2492719241,0001,0601,154 1,1071,20210,91211,37311,892Housing
157164474494512547 5305567,8598,1578,193Nonprofit institutions2  total
5458149153159182 1711792,9653,0693,109Health institutions
8992283295302323 3123384,3464,4514,565Education, culture and

research, welfare and
religious institutions

141442465!42 4739548637519Trade unions, political
organizations etc.

2331103170207215 2492002,2271,667772Less: consumption by
nonresidents net

1,5401,5444,6454,8695,1055,958 5,5195,79963,26070,19075,480NATIONAL PRIVATE
CONSUMPTION

General government consumption expenditureEXPENDITURE  TOTAL

9071,0063,1092,7652,3372,275 2,5342,52232,39134,79732,206Government
8388265277289321 3123134,1844,0904,087Local authorities
121033333740 4040523563559National institutions

1,0021,1043,4073,0752,6632,636 2,8862,87537,09839,45036,852GENERAL GOVERNMENT
CONSUMPTION
EXPENDITURE  TOTAL

249260804848873939 92092812,57712,66812.686Civilian consumption
7538442,6032.2271.7901,697 1.9661,94724,52126.78224,166Consumption for defence
3124201,3101,074703655 95382410,28012,4378,606Imported
4414241,2931,1741,1211,147 1,1271,18114,94115,30716,685Domestic production

2134105 114587009621,125Less: sales

Includes household fuel and light, as well as fuel and lubricants for personal transport equipment.
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/5.הוצאה לוח

ש' מליוני

197419751976197719781978'1979198019811982

שוטפים Atבמחירים current prices

הכל סך  7401.1051.4792.1913,3843,4326,26515.89833,27877,035מזון

ודגנים קמח 911451802523934017622,0714,62210,782מוצרי

ומוצריו 2022804025529019031,6893,8598,08220,496בשר

304263981481462354911,1172,563דגים

345164841091111995221,0162,401ביצים

ומוצריו 771281652483303356662,0303,4097,856חלב

מאכל 1937456387971865999391,999שמני

טריים 871411872834204347621,8994,1358,715פירות

טריים 751041392043143015341,2862,8136,064ירקות

ומוצריו 611021241783313415831,7103,9548,554סוכר

וקקאו קפה 2023371091561622745531,0782,770תה.

וירקות פירות
ושונות מעובדים

4452731201952013758782,1134,835

הכל סו  631111502233663735761,3043,7028.770משקאות

קלים 3261851232022082957502,3815,825משקאות

חריפיס 3150651001641652815541,3212,945משקאות

53761171602342494149821,6623,688טנק

משקאות מזון,
הכל סך 8561,2921,7462,5743,9844,0547,25538,642וטבק 18,18489,493

נטו יצוא פחות:
שומרון ליהודה,

עזה1 וחבל

701142366241,241

4691220203590190441התאמה2

משקאות מזון,
(מותאם) וטבק

הכל סך 
8521,2861,7372^613,9643,9647,10657,828 17,85887,811

נוכההיצואנטו ובהתחשבבמהימנותהנמוכהשלהנתוניםעלהסחרעםיהודה,שומרקוחבלעזה,החלבשנת978ו פירוט בהיעדר 1

האומדנים מוצגים 1978 לשנת קודמות. כבשנים קבוצה מכל ולא וטבק" משקאות "מזק, צריכת הכל מסך עזה, וחבל שומרון ליהודה,
השיטות. בשתי

הצריכה. של אחרים בסעיפים הכלולות מזק על הוצאוו? חשבון על התאמה 2
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TABLEVI/5.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES AND

TOBACCO
IS million

1974197519751976197719781978'19791980198019811982

במחירי
1970

At 1970
prices1975 Atבמחירי 1975 prices

1980 במחירי
At 1980 prices

3433491.1051.217 1,1711.2861.3041.3291.26315.89816.97817,881Food  total

40411451471471621651691752,0712,2182,297Bread and cereals

87942803053163253263323113,8594,0454,282Meat and meal products

131342475149484740491507494Fish

161751515050515048522563598Eggs

38411281361461521541561352,0302,2652,462Milk and milk products

101037373738434344599617629Edible oils

46481411461481531571611491,8992,0582,083Fresh fruit

33341041081061151101051051,2861,3321,442Fresh vegetables

25231021121221511561591491,7101,7731,956Sugar and sugar products

J4J2. 23232526273030553634704Tea, coffee and cocoa

211652596965677777878966934Processed fruit and
vegetables and
miscellaneous

3131///126145143146.1481381,3041,3801.473Beverages  total

151561728477797773750811903Soft drinks

161650546166677165554569570Alcoholic dirnks

363676*585879393909821,0191,132Tobacco

4104161,2921,3821,4471,51614431,5701,49118,18419,37720,486FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO
 TOTAL

272519236318277Less: net exports to
Judea, Samaria, and
Gaza Area1

2267788879095101Adjustment2

4084141,2861,3751,44014081,5081^371,46517,85818,96420,108FOOD, BEVERAGES
AND TORAfWl
)ADJUSTED)
 TOTAL

In the absence of details and in consideration of the low erliabilityof the data on trade withthe Judea, Samaira and Gaza
Area starting from 1978 net exports to the Judea, Samaria and Gaza Area were deduaed from total consumptionof "Food,
beverages and tobacco" and not from each group as in previous years. For 1978 the estimates are shown both ways.
2 Adjustment for expenditure on food included in other items of consumption.
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כלכלי ענף לפי מקומית, גולמית השקעה . 6/7 לוח

ש' מיליוני

197419751976197719781979198019811982

Atשוטפיםבמחירים current prices

כולל 1,7502,4682,7173,5166,20812,18323,71152,480129,543סך

בנכסים מקומית גולמית 1.7452,3112,5853.1585,64311,60223,77056,231128,193השקעה
הכל סך  קבועים

וייעור 681051421802945639462,3565,853חקלאות

וחרושת) (כרייה 2173914675781,1321,8693,5278,10821,659תעשייה

48781081653115651,4303,0674,974חשמל

מים 13222538701563971,0181,741מפעלי

34423124462683786211,504בינוי

ושירותים 3624855407191,2562,2104,15110,23823,964מסחר

ותקשורתי אחסנה 3163153424809642,2723,3228,45221,318תחבורה,

מגורים 6878739309741,5703,6999,61922,37147,180בתי

במלאי 593,7511,350/*51571323585655גידול

הענפים. לכל ומטוסים) אוניות יצוא (בניכוי תחבורה בכלי ההשקעה כולל
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TABLEVI/6.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY ECONOMIC BRANCH

IS million

19741975197519761977197819791980198019811982

1970 במחירי
1AH970 prices1975 975במחנרי pricesAt

1980 במחירי
At 1980 prices

7427812,4682,1611,9902,0172,2931,91923,71122,42625,495GRAND  TOTAL

7427452.3112,0631.8281,9242,1631.95323, 77024,18125.329Gross domestic fixed capital
formation  total

3236105113107106116899469511,033Agriculture and forestry

951223913733343783713223,5273,5404,314Industry (mining and
manufacturing(

23287883941071101271,4301,375983Electricity

67222022263238397423321Water projects

1514422614155134378269292Construction

1571584854214044224153544,15]4,4794,776Trade and services

139963152642512803922753,3223,6414,452Transport, storage and
communication'

2752848737636025906767149,6199,5039,158Dwellings

036157tf?/1529313034591661,755Increase in stocks

1 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/7. לוח
בבס וסוג כלכלי ענף לפי

ש' מיליוני

197419751976197719781979198019811982

שוטפיםבמחי Atריס current prices

הכל סך
נכס סוג

1,7452,585 2,3113,1585,64311,60223,77056,231128,193

בנייה ועבודות 1,1191,587מכנים 1,4541,1312,9836,17214,44833.16270,190

למגורים בנייה
למגורים שאינם בניינים
אחרות בנייה עבודות

687
290
142

930 873
399 367
258 214

974

530
327

1,570
791
622

3,699
1,444
1,029

9,619
2,727
2,102

22,371
5,727
5,064

47,180
12,251
10,759

וציוד מכונות
תחבורה כלי

אחר וציוד מכונות
חיים בעלי במלאי שינוי

626
175
447

4

998 857
152 123
839 728

7 6

1,327
261

1,060
6

2.660
578

2,082

5,430
1,473
3,957

9,322
1,729
7,593

23,069
4,902
18,167

58,003
12,811
45,192

נכס וסוג כלכלי ענף
וייעור חקלאות

בנייה ועבודות 3369מבנים 47911412705161,2683,079

וציוד 3573מכונות 58891532934301,0882,774

וחרושת) (כרייה תעשייה

בנייה ועבודות 5583מבנים 701131742805681,0392,141

וציוד 162384מכונות 3214659581,5892,9597,06919,518

חשמל
בנייה ועבודות 21.37מבנים 3342881323831,1051,683

וציוד 2771מכונות 45.1232234331,0471,9623,291

מים מפעלי
בנייה ועבודות 916מבנים 1427541122627391,395

וציוד 49מכונות 8111644135279346

בינוי
וציור 3431מכונות 4224462683786211,504

ושירותים מסחר
בנייה ועבודות /מבנים 230338 305^4497081,1982,2234,79710,419

וציוד 132202מכונות 1802705481,0121,9285,44113,545

ותקשורת' אחסנה תחבורה,
בנייה ועבודות 84114מבנים 1121352484818771,8434,293

וציוד ^5776מכונות 80841381387161,7074,214

תחבורה' 175152כלי 1232615781,4731,7294,90212,811

למגורים בנייה
בנייה ועבודות 687930מבנים 8739741,5703,6999,61922,37147,180

ו/6. ללוח 1 הערה ראר
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TABLE v1/7.GROSS DOMESTIC FIXED CAPITAL FORMATION, BY ECONOMIC
BRANCH AND BY TYPE OF ASSET

IS million

1982 1981 1980 980 1979 1978 1977 1976 1975 975 1974

TOTAL
Type of asset
Building and construction
works

Residential buildings
Nonresidential buildings
Other construction works

Machinery and equipment
Transport equipment
Machinery 8l other equipment
Change in livestock inventory

Economic branch
and type of asset

Agriculture and forestry
Buildings and construction
works
Machinery and equipment

Industry (mining and
manufacturing)

Buildings and construction
works
Machinery and equipment

Electircity
Buildings and construction
works
Machinery and equipment

Water projects
Buildings and construction
works
Machinery and equipment

Construction
Machinery and equipment

Trade and services
Buildings and construction
works
Machinery and equipment

Transport and communication1
Buildings and construction
works

Machinery and equipment

Transport equipment1
Residential buildings
Buildings and construction
works

1980 במחירי
At 1980 prices

25,329 24,181 23,770

13,482 14.008 14,448

9,158 9,503 9,615
2,387 2,433 2,72/
1,937 2,072 2,102

11.847 10,1739,322
2,888 2,174 1,729
8,959 7,999 7,593

493 482 516

540 469 430

430 449 568

3,884 3,091 2,959

356 504 383

627 871 1,047

254 297 262

67 126 135

292 269 378

2,025 2,035 2,223

2,751 2,444 1,928

766 738 877

798 729 716

2,888 2,174 1,729

9,158 9,503 9,619

At 1975 prices

1,953 2,163 1,924

1,128 1J52 1,100

714 676 590
235 278 287
179 198 223

825 1011 824
136 243 154
689 768 670

1975 במחירי

1,828 2,063 2,311

1.103 1.280 1,454

602 763 873
310 314 367
191 203 214

725 783 857
127 116 123
594 662 728

4 5 6

1970 במחירי
U970prices
745 742

461 44S

475455535448

585952536241

706769685952

321306265310312270

34 28 35

93 82 72

25 23 20

139 6

34 51 15

185 228 253

169 187 169

70 84 81

69 65 45

136 243 154

714 676 590

26 29 33

68 54 45

16 13 14

6 7 8

14 26 42

259 265 305

145 156 180

76 89 112

48 59 80

127 116 123

602 763 873

275284
114112
5965

294284
7634
216248

22

15

21

21

101

10

18

4

3

14

93

65

34

2828

7634

275284

/1 See note 1 to Table VI6.
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הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות  ו/8. לוח
הלאומיים והמוסדות המקומיות הרשויות

TABLEVI/8.CURRENT RECEIPTS AND EXPENDITURES OF GOVERNMENT, LOCAL
AUTHORITIES AND NATIONAL INSTITUTIONS

במחי  ש' שוטנמיליוני IS.יםים million  at current pirces

197419751976197719781979198019811982

 שוטפות הכנסות
הכל סך

2,0823,0174,7086,2269,05918,83643,51391,365210,542CURRENT RECEIPTS
TOTAL

מרכוש הכנסה
כלכלית ומפעילות

1422203233264761,5734.1608.43718,516Incomefrom property and
enterpreneurship

על ריבית פחות:
הציבורי החוב

3124587031,1852,1883,6698,57027,80371,957Less: interest on
the public debt

עקיפים 1,2841.7442.6133,5485,24310,01120,83047.755118,295Indirectמסים taxes
המקומי הייצור על

היבוא על
525
759

872
872

1,352
1,261

1,936
1,612

3,085
2,158

5,886
4,125

13,551
7,279

28,363
19,392

66,308
51,987

On domestic production
On imports

ישירים 9121,4252,3293,3155,22910,40425,95561.139142,372Directמסים taxes
תשלומים מזה:
ביטוח בעד

לאומי

2814086149611,5752,9977,34218,21138,834Thereof: contributions to
national insurance

שוטפות העברות
בית ממשקי
וממלכ"ר

.56861462222995771,1381,8373,316Current transfers from
households and private
nonprofit institutions

 שוטפות הוצאות
הכל סך

3,1945,2246,7509,17014,18325,83862,233322,605 158,651CURRENT EXPENDI
TURE  TOTAL

לצריכה 2,2113,4074,0635,1408,83214.91937.09891,191188,184Consumptionהוצאה expenditure

ומרכיבי תמיכות
נוספים תמורה

3488241,2851,9232.0064.77610.51733,55557,077Subsidies and other
revenue components

מקומי לייצור
ליצואנים1

ליבוא
באמצעות תמיכות

הלוואות2
שוטפות העברות
בית למשקי
ולמלכ"ר

111
195
42

635

204
282
95
243

99.3

330
435
30
490

1.402

458
781

58
626

2.107

770
324
97
815

3,345

1,511
1,248

169

1,848

6,143

2,845
3,664

95
3,913

14,618

15,919
8,462
1,645
7,529

33,905

25,086
17,695
()9
14,305

77.344

On domestic production
On exporters'
On imports
Subsidies by means
of loans2

Current transfers to
households and private
nonproift institutions

שוטף 1,1122,2072,0422,9445,1247,00218,72067,286112,063CURRENTגירעון DEFICIT

1 Since 1978 the biggest partof the subsidy is given by means of
directed credit. 2 Subsidy component in government loans
for production of the business sector, less directed credit on
exports.

התמיכה של המכריע החלק ניתן 1978 בשנת ר,7/ל 1

בהלוואות התמיכה מרכיב 2 מוכוון. אשראי באמצעות
אשראי פחות העסקי, הסקטור של שוטף לייצור הממשלה

ליצוא. מוכוון
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ייצור גורמי במחירי לאומית והכנסה נקי מקומי ו/9.תוצר לוח
ראשי כלכלי ענף לפי

TABLE VI/9.NET DOMESTIC PRODUCT AND NATIONALINCOME AT FATCOR
COST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH

שוטפים במחירים ש'. מיליוני

1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974

Agriculture, forestry and
fishing

Industry (mining and
manufacturing)

Construction, electricity
and water

Commerce, restaurants
and hotels

Transport, storage and
communication

Finance and business
services

Ownership of dwellings
Public and community
services'

Personal and other
services

Imputed bank service
charge

Subsidies for various
industries2

NET DOMESTIC
PRODUCT AT FAC
TOR COST

Less:net factor payments
paid abroad

Errors and omissions
NATIONAL INCOME
(NET NATIONAL
PRODUCT AT
FACTOR COST)

Depreciation allowances
Less:subsidies on
domestic production'

Indirect taxeson domestic
production

GROSS NATIONAL
PRODUCT (at
market prices)

27 062 12,109 5,358 2,173 1,174 772 568 39g 28*
' IT*

86,965 39,471 16,969 7,114 4,293 2,727 1,976 1,349 1.011

46,386 21,694 10,051 4,110 1,942 1,158 892 813 619

59,802 25,091 10,589 4,775 2,534 1,472 ל1,02 ל8ל 546

30,341 14,575 5,648 2,591 1,482 911 633 493 387

67,390 29,872 13,304 5,506 2,634 1,606 993 706 480

36,401 15,699 5,987 3,166 1,458 914 763 593 418

104,287 47,318 19,971 9,108 4,349 2,735 1,686 1,281 920

13,593 5,507 2,349 1,097 607 393 276 197 139

29,87413,6836,7062,6491,153 667 427 310 208

24,238 14,319 7,442 3,015 1,108 806 580 295

466,591 211,972 90,962 40,006 20,428 12,827 8,967 6,602 4,59

20,875 7,729 4,694 1,763 711 355 349 275 15(

9,588 1755,1382,9561,243
436,128 204,068 81,130 35,287 18,474

543 410 52 122
11,929 *,208 6,379 4,319

75,907 34,084 14,275 6,030 3,248

39,391 23,448 6,758 3,359 1,585

66,308 28,363 13,551 5,886 3,085

538,952 243,067102,198 43,844 23,222

1,809 1,204 886 591

1,084 820 447 11

1,936 1,352 872 5

14,590 9,944 7,690 5,33

ודיג ייעור חקלאות,

(כרייה תעשייה
וחרושת)

ומים חשמל בינוי,

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

אחסנה תחבורה,
ותקשורת

ושירותים פיננסים
עסקיים

מגורים בו1י על בעלות
ציבוריים שירותים

וקהילתיים'
אישיים שירותים

ואחרים
זקופים בנק שירותי

לענפים תמיכות
שתים2

נקי מקומי תוצר
גורמי במחירי

ייצור

לגורמי תשלומים פחות;
לא^נטו pro ייצור

והשמטות טעויות
לאומית הכנסה

לאומי (=תוצר
במחירי נקי

ייצור) גורמי
בלאי

תמיכות פחות:
המקומי3 לייצור

ייצור על עקיפים מסים
מקומי

גולמי לאומי תוצר
שוק) (במחירי

1 Excl. services (e.g., education and health services) on pro■""
basis. 2 Subsidy component in government .oans to the
business sector (on domestic production and expotrs), wh1ch
could not be classified by industry. It was not possibleto estimate
this item for the years preceding 1975. 3 Inc'. *e subs1dy
component in government loans to the business sectTO (less the
subsidy component for export credit included in the export va/uc).

הניתנים ובריאות) חינוך שירותי (כגון שירותים כולי יא , 1

בהלוואותהממשלה התמיכה מרכיב 2 עסקי. בסיס על
לפי לסווגו ניתז שלא וליצוא), מקומי (לייצור העסקי לסקטור
אפשרות מחוסר .1975 בשנת החל נערכו האומדנים ענפים.
מרכיב כולל 3 כן. שלפני בשנים אומדן לערוך
מרכיב (למעט העסקי לסקטור הממשלה בהלוואות התמיכה

היצוא) בערך הכלול ליצוא באשראי התמיכה

177 לאומית והוצאה הכנסה



ראשי כלכלי ענף לפי ומשכורת1, ו/10.שכר לוח
TABLEVI/10.COMPENSATION OF EMPLOYEES1, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH

שוטפים במחירים שי, ISמיליוני million. at current prices

197419751976197719781979198019811982

ודיג ייעור 55751061542,545חקלאות. 1,052 486 2565,746Agriculture, forestry and
ifshing

(כרייה תעשייה
וחרושת)

6438851,2841,86434,053 13,742 6,086 3,08716,517Industry (mining and
manufacturing)

ומים חשמל 24234943461011,233בינוי, 4,289 1,858 95924,549Construction, electricity
and water

שירותי מסחר,
והארחה אוכל

1492133114698,254 3,278 1,481 77319,641Commerce, restaurants
and hotels

אחסנה תחבורה,
ותקשורת

2243124266309,828 4,213 1,912 1,04821,785Transport, storage and
communication

ושירותים פיננסים
עסקיים

23232246971715,078 5,827 2,422 1,20235,535Finance and business
services

בתי על בעלות
מגורים

15212732551 210 111 511,278Ownership of dwellings

ציבוריים שירותים
וקהילתיים2

9141,2741,6762,72247,115 19,783 9,075 4,330103,798Public and community
services2

אישיים שירותים
ואחרים

961351952713,794 1,630 787 4359,334Personal and other
services

ומשכורת שכר
התוצר של (מרכיב
 הנקי) המקומי

הכל סך

2,5703,5864,9287,469298,252 132,451 54,024 24,218 12,141COMPENSATION OF
EMPLOYEES
)component of net
domestic product) 
TOTAL

נטו תשלומים פחות:
שכר של לחו"ל

ומשכורת

791211431842,748 1,255 596 3246,529Less: net compensation of
employees paid
abroad

ומשכורת שכר
ההכנסה (מרכיב
לפני הלאומית

טעויות
 והשמטות)
הכל סך

2,4913,4654,7857,28591,723 129,703 52,769 23,622 11,817COMPENSATION OF
EMPLOYEES
)component ofnational
income before errors
and omissions) 
TOTAL

1 Incl. other labour expenses of employers.
2 See note I to Table VI/9. המעסיקים. של נוספות עבודה הוצאות כולל 1

ו/9. ללוח 1 הערה ראה 2
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המקומי בתוצר הגולמי, הלאומי בתוצר שינויים  ו/11. לוח
עבודה לשעת ובשכר העסקי הסקטור של <J\Jil\'הנקי 1 1 11' |/

TABLEVI/11.CHANGES IN GROSS NATIONAL PRODUCT, NET DOMESTIC
PRODUCT OF THE BUSINESS SECTOR AND COMPENSATION OF EMPLOYEES PER

WORK HOUR

לעומת שנה כל  Percentקודמתהאחוזים change on a year earlier

19751976197719781979198019811982

הגולמי הלאומי Grossהתוצר national product at
שוק marketבמחירי prices

שוטפים 44.329.346.759.288.8133.1137.8121.7Atבמחירים current prices
קבועים 3.51.82.23.44.42.74.60.2Atבמחירים fixed prices

של הנקי המקומי Netהתוצר domestic product of the
(למעט העסקי businessהסקטור sector (excluding

ownershipדיור) of dwelling)
של שוטפים 44.627.940.754.985.2142.0148.1112.6Atבמחירים current factor cost

ייצור גורמי
קבועים שוק 3.10.20.93.15.53.04.10.1Atבמחירי fixed market prices

 ומשכורת' Compensationשנו of employees' 
הכל totalסך
39.138.152.362.299.9123.4145.8124.9Nationalלאומי

העסק הסקטור ,39.640.846.264.693.7126.4149.1127.8Domesticמקומי, business sector

של עבודה Workשעות hours of persons
employedהמועסקים
2.30.80.74.64.0לאומי 1.12.60.0National

העסקי הסקטור 1.70.10.63.54.2מקומי, 1.62.50.2Domestic, business sector

השכירים של עבודה Workשעות hours of employees
2.80.20.55.65.4לאומי 1.02.81.2National

העסקי הסקטור 2.0מקומי, 1.40.54.16.5 1.82.91.5Domestic, business sector

במחירי גולמי לאומי Grossתוצר national product at
עבודה לשעת marketשוק prices per work hour
שוטפים 41.128.345.752.281.5135.7131.8121.7Atבמחירים current prices
קבועים 1.21.01.5במחירים 1.10.43.81.90.2At fixed prices

של נקי מקומי Netתוצר domestic product of the
לשעת העסקי businessהסקטור sector (excluding
דיור) (למעט ownershipעבודה of dwellings) per

work hour
של שוטפים 42.227.839.949.777.7145.9142.0112.2Atבמחירים current factor cost prices

ייצור גורמי
קבועים שוק 1.40.3במחירי 1.50.41.24.71.60.1At fixed market prices

עבודה לשעת Compensationהשכר per work hour
35.338.451.553.689.7125.7139.1122.2Nationalלאומי

העסקי הסקטור ,36.942.845.558.181.9130.6142.1124.4Domesticמקומי. business sector

1 Incl. other labour expenses of employers.

179 לאומית והוצאה הכנסה

המעסיקים. של נוספות עבודה הוצאות כרלל ו



כללי עסקאות ו/2ד.לודו לוח
1977/78

תפוקה  תשומה

תקציב שנת שוטפים; במחירים ש'. מיליוני
Intermediate uses ביניים שימושי

D 
it o

II

cnn
£> S

aj en

קונים

מוכרים

ודיג ייעור 116.3706.65.3005.8834.0חקלאות,

568.82,399.1801.3324.8206.91,508.75,809.6תעשיה

0.143.91.14.78.5221.3279.6בינוי

ומים 141.0151.45.887.312.068.1465.6חשמל

ותקשורת 21.3238.386.43.487.6345.6782.6תחבורה

ושירותים 61.6513.9160.430.0252.62,353.63,372.0מסחר

הכל סך  פיניים 909.04.053.31,060.2450.2567.64,503.011.543.4מוצרי

הכל סך  נטו מסים כולל 77.84,866.7186.514.3735.52,465.08,345.9יבוא,

סי"פ יבוא 68.34,348.4141.112.9727.92,094.37,392.9מזה:

ליבוא 1.553.95.30.23.468.5תמיכות

יבוא על 11.0572.250.81.511.0375.01,021.5מסים

מקומית תפוקה על 22.4237.353.37.595.4629.11,045.1מסים

מקומית לתפוקה 67.0187.33.681.329.9818.91,188.1תמיכות

עבודה1 511.42,478.7937.7127.5885.02,303.27,243.5שכר

לשכר) (פרט מוסף 497.21,588.8270.0110.6543.51,678.04,688.1ערך

31,677.9 10,759.3 2,797.2 628.9 2,504.2 13,037.6 1,950.8 כולל סך  תשומות

שכירים. לשאינם זקיפה כולל 1
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INPUT  OUTPUT
TABLEVI/12.GENERAL TRANSACTIONS TABLE

1977/78

IS million, at current prices: budget year

Purchasers

Sellers

כולל סך
Grand
total

Final uses סופיים שימושים

o _
I (0
■to

2:2£

p *.X
n'IS.
?"I"I
a PIa eg

■ 6

Is I^g S
q I I
8S2
oSS

E c
c os|
o E
M 5
13 S

n = §

III
 11
u

nn

Agriculture, forestry and fishing

Industry

Construction

Water and electricity

Transport and communication

Commerce and services

Intermediateproducts  total

Imports, incl. net taxes  total

Thereof: Imports, c.i.f.

Subsidies on imports

Taxes on imports

Taxes on domestic production

Subsidies on domestic production

Wages'

Value added (excl. wages)

INPUTS  GRAND TOTAL

430.10038.75.83.4638.71,116.81,950.8

2,316.600330.9196.613.94,397.87,228.013,037.6

69.1002,155.60002,224.72,504.2

156.3000007.0163.3628.9

572.70033.701,11,409.22,014.52,797.2

2,381.5323.53,830.438.51.0.5812.97,387.310,759.3

5.926.4323.53,830.42,597.4203.412.17,265.520,134.531,677.9

1,270.500921.95.6343.202,541.210,887.1

869.500753.65.0344.701,972.89,365.7

8.00025.40.140.9074.4143.0

408.900193.70.639.50642.81,664.3

1,179.800166.65.62.697.11,446.52,491.5

183.40001.40730.7915.52,103.6

60.0911.52,254.000003,225.510,469.1

1,204.58.522.9000104.21,340.16,028.2

59,4503 27,7723 6,736.2 328.5 213.1 3,685.9 6,107.3 1,243.6 9,457.8

1 Incl. imputation for nonemployees.
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מפורט עסקאות לוח ו/13. לוח
1977/78

תקציב שנת שוטפים; במחירים ש', מיליוני
קונים ביניים'י/'/^ שימושי

23456789

.^^^ מוכרים

שדד, גידולי 111.336.30009.2174.254.30

חיים בעלי 21.834.51.43.80488.84.52.80.9
הדר פרי 300000024.600

אחרת חקלאות 400.9027.1013.243.100

וחציבה כרייה 50.4001.06.61.22.30.50

וחלב שמן דגים, בשר, 60000083.0133.600.9
אחר מזון 70368.600014.9184.70.90.1

טקסטיל 812.5001.10.101.6195.9282.5
הלבשה 90.1001.30.30.20.714.117.1

ומוצריו עור 10000000008.4
ומוצריו עץ 11006.42.000.20.500

ומוצריו נייר 1201.918.48.60.17.822.02.13.3
לאור והוצאה דפוס 13000000000

גומי מוצרי 140.10.100.51.20.10.50.80.7
פלסטיק מוצרי 1500.4022.70.519.38.62.24.2

וחומרי בסיסית כימיה 1632.903.728.51.96.516.63.30.4
וחיטוי הדברה

תרופות 1709.700008.100

אחרים כימיקלים 1800.22.20.11.62.52.95.20.5
נפט זיקוק 1911.04.63.019.011.66.117.110.31.2

אלמתכתיים מינרלים 2000005.40.911.20.10
בסיסית מתכת 21000.100.32.62.60.10.1
מתכת מוצרי 220.54.81.30.34.67.141.92.83.1

מכונות 234.93.81.45.36.84.59.42.91.6
חשמלי ציוד 2400000.70.71.31.00.5

אלקטרוני ציוד 2500000.90.81.71.20.6
ומטוסים ספינות 261.600.4000000
אחרים רכב כלי 2700000.30.51.40.40.2

יהלומים 28000000000
ואופטיים מדויקים מכשירים 2900.1000.20.20.30.20.1

שונות תעשיות 3000.1000.10.50.40.48.2
למגורים בנייה 31000000000

אחרת בנייה 320000.12.22.85.85.81.1

חשמל 330.75.01.92.710.78.313.411.83.7
מים 3446.911.923.148.80.31.21.91.00.3

יבשתית תחבורה 351.513.72.04.04.326.929.53.31.5

ותעופה ספנות 36000000000

אחרת תחבורה 37000.10.10.63.67.01.11.4
עסקיים שירותים 384.56.93.015.47.614.829.212.815.5
בריאות שירותי 39000000000
חינוך שירותי 40000000000

אחרים שירותים 41000000000
מסחר 424.18.04.010.31.813.038.39.110.5

ותיקונים כלליות הוצאות 430.50.80.53.74.66.06.93.85.1

הכל 0ך  ניניים S206.475.4747.2847.9350.2374.0.135.1512.572מוצרי

הכל סך  נטו מסים כולל 13.51.724.620.310.4166.9321.390.052.8יבוא,
סי"פ יבוא 12.31.219.217.99.1159.8275.664.519.8מזה:

ליבוא 00תמיכות 1.30.10.321.213.13.20

יבוא על 1.20.66.72.51.728.358.828.733.0מסים
מקומית תפוקה על 0.27.23.911.13.84.415.421.038.7מסים
מקומית לתפוקה 10.1תמיכות 23.811.122.1 1.3 143.418.5 3.11.3

עבודה2 64.6148.673.4224.853.3102.6176.5149.7143.5שכר

לשכר) (פרט מוסף 117.483.6160.1136.061.768.3129.063.970.1ערך

כולל סך  307.0743.5323.8576.5203.3946.01,471.6671.7677.8תשומות
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/TABLEVI13.
IS million, at current prices; budget year

DETAILED TRANSACTIONS TABLE
1977/78

Intermediate "of^^ Purchasers

101112131415161718
Sellers ^~^^^^

000000050.23.21 Field crops
0000000002 Livestock
0000000003 Citrus
01.400 .00000.24 Other agriculture
000.800.209.80.2 1.05 Mining and quarrying

0.80000000.318.56 Meat, ifsh, oil and dairy
0000004.70.43.47 Other food products

5.74.70.90.615.24.200.10.68 Textiles
0.40.10.80.10.10.10.500.29 Clothing
22.00.3001.10.100010 Leather and its products
1.877.80.8007.50.303.611 Wood and its products
0.813.966.351.40.73.22.61.44.612 Paper and its products
001.037.900000.113 Printing and publishing

4.60.40.10.21.60.60.50.20.914 Rubber products
1.15.61.20.80.2 1.02.90.78.015 Plastic products
1.25.80.90.19.144.462.83.742.316 Basic chemicals, insecticides,

fungicides and disinfectants
000000013.3017 Pharmaceuticals

0.86.12.87.90.73.34.90.321.618 Other chemicals
0.23.54.80.12.60.421.70.45.019 Oil reifning
03.50001.40.61.91.520 Nonmetallic minerals

0.30.80.31.101.50.20.21.421 Basic metal
1.913.80.90.83.74.416.11.627.022 Metal products
0.33.31.11.40.91.24.50.41.723 Machinery
0.10.60.20.30.10.31.20.10.724 Electrical equipment
0.10.90.10.50.20.41.00.20.325 Electronic equipment
00000000026 Ships and aircraft
00.30.10.20.10.10.30.10.227 Other transport equipment
00000000028 Diamonds

0.20.100.100.10.50.10.129 Precision and optical instruments
1.00.2!.!0.20.10.70.200.330 Miscellaneous manufactuirng
00000000031 Residential building

0.31.91.40.80.61.52.60.50.732 Other building
0.43.66.21.4243.823.00.81.333 Electricity
0.10.20.30.10.10.10.80.10.134 Water
0.87.72.11.21.62.35.51.13.535 Land transport
00000000036 Shipping and air transport

0.20.80.41.40.30.61.90.40.737 Other transport
2.012.24.611.72.64.512.83.37.938 Business services
00000000039 Health services
00000000040 Education services
000000000.241 Other services

3.316.63.64.21.75.86.81.35.242 Commerce
0.52.91.33.31.24.84.70.72.143 General expenses and repairs

51.1189.1104.5127.747.196.3193.934.2125.3Intermediate products  total

22.193.855.99.833.644.1111.338.346.4Imports, incl. net taxes  total
13.963.336.83.329.128.997.534.235.9Thereof: Imports c.i.f.

01.90.300.90.1 1.20.30.1Subsidies on imports
8.132.519.56.55.415.215.04.410.7Taxes on imports
1.123.24.76.61357.3 1.31.14.1Taxes on domestic production

0.1 1.01.50.10.20.31.90.10.2Subsidies on domestic production
23.7110.940.690.938.743.378.125.851.4Wages2
11.136.640.959.812.842.370.716.830.5Value added (excl. wages(

109.O452.7245.3294.6145.5233.1450.8116.12S7.5INPUT  GRAND TOTAL
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(המשך) מפורט עסקאות לוח ו/13. לוח
1977/78

תקציב שנת שוטפים; במחירים ש', מיליוני
קונים ישימושי'/, ביניים

192021222324252627
^^ מוכרים

שדה גידולי 1000000000

חיים בעלי 2000000000

הדר פרי 3000000.000

אחרת חקלאות 400000000.10

וחציבה כרייה 54.432.41.40.80.10.2000

וחלב שמן דגים, בשר, 6000000000

אחר מזון 7000000000

טקסטיל 800.901.200.30.40.40.4
הלבשה 900.20.10.90000.90

ומוצריו עור 100000.200000
ומוצריו עץ 1101.90.34.00.10.10.80.80.6
ומוצריו נייר 1203.20.32.80.21.30.41.61.6

לאור והוצאה דפוס 130000000.20.30
גומי מוצרי 140.10.81.22.02.21.50.40.72.4

פלסטיק מוצרי 150.21.005.52.73.31.21.70.3
וחומרי בסיסית כימיה 164.73.21.24.10.24.20.70.71.1

וחיטוי הדברה
תרופות 17000000000

אחרים כימיקלים 1813.31.91.626.11.42.61.02.11.5

נפט זיקוק 199.039.64.43.91.11.20.13.40.5
אלמתכתיים מינרלים 20040.42.55.60.12.60.20.20.3

בסיסית מתכת 210.33.362.1131.224.510.82.86.57.0

מתכת מוצרי 220.65.912.0166.316.410.715.618.08.3

מכונות 330.67.03.624.036.68.82.55.31.3

חשמלי ציוד 240.20.90.312.79.431.847.27.60.8
אלקטרוני ציוד 250.21.10.52.20.54.286.836.00.2
ומטוסים ספינות 260001.0000.847.60

אחרים רכב כלי 2700.30.39.20.10.10.20.39.1
יהלומים 280005.500000

ואופטיים מדויקים מכשירים 290.40.20.11.00.70.10.73.70
שונות תעשיות 3000.10.11.30.20.20.40.50.1

למגורים בנייה 31000000000
אחרת בנייד. 320.52.11.33.72.21.02.51.20.5

חשמל 335.911.29.39.11.71.94.13.80.9
מים 340.60.60.10.70.20.10.40.30

יבשתית תחבורה 350.618.96.621.15.64.94.93.31.2

ותעופה ספנות 3600000000.70

אחרת תחבורה 3744.70.70.52.20.90.72.12.30.3
עסקיים שירותים 382.29.77.023.88.15.713.511.03.2
בריאות שירותי 39000000000
חינוך שירותי 400000000.500

אחריס שירותים 410001.000000
מסחר 420.76.418.217.56.34.72.12.81.7

ותיקונים כלליות הוצאות 430.93.63.29.03.42.018.00.31.5

הכל סך  כינייס 90.0197.6138.3499.2124.8105.1210.1164.244.9מוצת

הכל סך  נטו מסים כולל 970.822.265.8225.934.546.762.149.751.4יבוא,
סי"פ יבוא 906.815.957.0179.423.235.442.441.523.3מזה:

לינוא 1.700.30.6תמיכות 0.20.30.21.46.4
יבוא על 65.76.39.047.211.511.619.99.634.6מסים

מקומית תפוקה על 1.122.311.220.76.64.64.46.85.0מסים
מקומית לתפוקה 3.37.30.8תמיכות 1.10.10.20.30.80.2

עבודה2 29.099.065.4314.801.268.2215.9264.238.7שכר
לשכר) (פרט מוסף 52.740.86.4158.026.122.644.461.06.9ערך

כולל סך  1,140.4374.61,217.9תשומות 286.1246.9 293.1536.6545.0146.8
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TABLEVI/13.DETAILED TRANSACTIONS TABLE (com.)
1977/78

IS million, at current prices; budget year

Intermediate uses^ Purchasers

282930313233343536
Sellers ^^^^

0000000001 Field crops
0000000002 Livestock
0000000003 Citrus
000.12.33.000004 Other agriculture 000.310.826.100.2005 Mining and quarrying 000.10.54.300006 Meat, ifsh, oil and dairy
000.1000009.17 Other food products
00.53.6■ 0.90.90000.4g Textiles 00.1000000.40.49 Clothing 000.500.1000.1010 Leather and its products
00.41.574.932.500.10.2011 Wood and its products
00.87.70.90.20.40.10.10.212 Paper and its products
000.50.20.200.20.11.013 Printing and publishing
00.61.90.61.80.10.421.00.314 Rubber products
01.02.77.319.0000.1015 Plastic products
00.82.30.84.30.21.90016 Basic chemicals, insecticides,

fungicides and disinfectants
00000000017 Pharmaceuticals 00.71.05.131.10.10.10.42.018 Other chemicals 000.25.725.7307.24.8106.1189.319 Oil refining 01.20.3148.2127.30.11.91.2020 Nonmetallic minerals
04.62.819.649.10.10.40.10.121 Basic metal
1.52.41.991.9133.01.41.10.60.422 Metal products
1.20.60.56.320.30.41.30.20.723 Machinery
0.20.50.17.848.71.13.30.70.324 Electrical equipment
0.30.50.10.21.300.40.10.125 Electronic equipment
0000000035.826 Ships and aircraft

0.10000.9000.60.127 Other transport equipment
0016.000000028 Diamonds

0.14.8001.300.60029 Precision and optical instruments
00.15.50.20.30.20.10.20.730 Miscellaneous manufacturing
00000000031 Residential building

0.20.30.50.10.92.22.41.11.832 Other building
2.00.41.01.82.8086.60.80.933 Electricity
0.1000.50.60.30.40.20.434 Water
0.10.62.430.652.31.40.73.31.135 Land transport 00000.1000206.836 Shipping and air transport
0.20.11.01.12.10.80.42.5268.137 Other transport
5.11.55.013.056.83.55.5153.551.838 Business services
00000000039 Health services
0000000.60040 Education services
00000000041 Other services

0.41.05.519.734.214.91.016.74.342 Commerce 3.21.23.014.225.30.93.63.337.743 General expenses and repairs

14.724.857.1465.4706.7335.6118.2313.8813.5Intermediate products  total

1,186.67.765.524.550.39.80.917.32.1Imports, incl. net taxes  total
1,107.35.757.76.922.38.70.612.41.4Thereof: Imports c.i.f.

000.10.74.60.202.60.5Subsidies ח0 imports
79.22.07.918.232.51.20.37.61.2Taxes on imports
0.16.54.218.534.93.24.468.510.3Taxes on domestic production

0.100.10.63.065.915.48.919.0Subsidies on domestic production
77.924.550.9410.8527.092.035.5386.7237.5Wages2
437.82.415.0123.1146.978.332.3212.8154.2Value added (excl. wages)

1,716.865.8192.61,041.61,462.7453.1175.8990.21,198.7[NPUT  GRAND TOTAL
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(המשך) מפורט עסקאות ו/3ו.לוח לוח
1977/78

תקציב שנת שוטפים; במחירים ש', מיליוני

קונים ,/
ביניים 1Intermediateשימושי uses

שימושים
סופיים

צריכה
הכל פרטיתסך

37383940414243TotalPirvate
consump

./ tionמוכרים

שדה גידולי 10000.10' 00289.312.7
חיים בעלי 20000.30.100538.8161.3
הדר פרי 3000000024.632.6

אחרת חקלאות 4
וחציבה כרייה 5

0
0

0.8
0.3

0.1
0

2.3
0

1.8
0.3

0.5
0

0
0

97.1
101.3

268.1
0.1

וחלב שמן דגים. בשר, 6
אחד מזון 7
טקסטיל 8

0
0

0.2

0
0.1
5.3

0
0

7.6

0
1.1
0.3

0
1.8
12.3

2.4
0.1
0.6

0
0

1.7

244.6
589.9
563.6

712.7
647.5
96.0

הלבשה 90.31.74.30.59.92.510.869.2350.3
ומוצריו עור 1000.10.60.21.100.235.078.8
ומוצריו עץ 11
ומוצריו נייר 12

00.801.03.50.50225.2168.9
0.810.70.97.615.38.232.2307.112.1

לאור והוצאה דפוס 132.385.24.418.019.54.950.5226.647.5
גומי מוצרי 140.810.90.20.711.01.91.677.96.2

פלסטיק מוצרי 150.31.33.31.47.924.617.2179.823.6
וחומרי בסיסית כימיה 160.16.05.01.83.40.10311.15.4

וחיטוי הדברה
תרופות 170.10.135.30.72.00069.49.2

אחרים כימיקלים 18
נפט זיקוק 19

0.615.43.43.939.00.38.8183.890.7
5.813.95.16.4142.66.11.71,006.6128.6

מתכתיים אל מינרלים 200.23.32.71.34.404.8375.324.3
בסיסית מתכת 210.51.50.60.114.50.61.0355.90

מתכת מוצרי 221.811.70.72.5187.910.910.2850.353.4
מכונות 232.018.40.21.425.23.40227.226.1

חשמלי ציוד 243.314.30.50.822.30.34.8227.443.9
אלקטרוני ציוד 25
ומטוסים ספינות 26

2.6
0.2

8.7
0.1

2.4
0

0.5
0

172.4
261.1

0.5
0

0
0

330.8
348.6

24.8
0

אחרים רכב כלי 270.528.50039.70.1094.344.5
יהלומים 28000000021.40

ואופטיים מדויקים מכשירים 29
שונות תעשיות 30

0.1
0.8

1.1
7.1

8.1
2.8

0.9
4.3

20.7
6.9

0
1.0

0
0.7

47.1
36.1

11.8
63.8

למגורים בנייה 31000000000

אחרת בנייה 325.628.18.420.6144.120.10279.669.1
חשמל 3310.414.75.36.620.411.00313.5133.3
מים 340.32.01.11.83.51.70153.223.0

יבשתית תחבורה 352.45.83.116.074.21.979.6454.9392.4
ותעופה ספנות 365.70005.5017.0235.9151.4
אחרת תחבורה 3743.531.85.14.749.930.030.9547.590.9

עסקיים שירותים 3835.4453.246.152.5207.5167.61,196.72,710.31,153.1
בריאות שירותי 390018.701.10.1019.9141.0
חינוך שירותי 4002.301.83.61.009.981.6

אחרים שירותים 414.43.67.30.63.30020.60
מסחר 424.930.57.44.531.365.511.0460.51,311.6

ותיקונים כלליות הוצאות 4317.1112.617.342.474.969.615.2536.81.4

הכל סך  בינייס 152.8932.2208.2209.6646.0438.0מוצרי 1,797.8 1,496.76,693.6 h

הכל סך  נטו מסים כולל 3.678.938.74.2887.30.9יבוא, 127.3503.3 6,091.4
סי"פ יבוא 1.732.430.22.10.2מזה: 1,598.92.6,138.5102.3 5

ליבוא תמיכות 0.2מזה: 1.1 1.20.2 1.8068.5 0.18.0
יבוא על מסים 2.147.59.72.3290.10.724.8,021.5408.9מזה: :

מקומית תפוקה על מסים
מקומית לתפוקה תמיכות

עבודה2 שכר

16.5
2.0
260.8

130.4
 15.7
1,420.8

23.7
0.2
82.1

29.1
3.7
39.5

270.0
16.5

0

62.0
0.1 
760.8

,045.1 13.9
,188.1 782.7
,243.5 0

1,179.8 1

183.4 1
60.0 7

לשכר) (פרט מוסף 176.51,178.733.614.90805.91,204.5ערך 4,688.1 355.0

כולל סך  608.33,725.2386.2293.5786.89,457.8תשומות 31,677.9 500.2 2,067.5 3

בהתאמה. השורות במגדירי המופיעים הענפים מספרי הם הטורים שבמגדירי הספרות 1

שכירים. שאינם למועסקים זקיפה כולל 2
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TABLEVI/13.DETAILED TRANSACTIONS TABLE (cont.)
1977/78

IS million, at current prices; budget year
Purchasers

כולי סך
Grand
total

II

l!

Final uses

הכל סך
Total

■ ■ 2

Eg.

.£ SS'ar

g S3

s8*

"3,1

afu

rt=

b3
Bo.

afE

Hi
r:g o.

P* e
rv o

no

£§.P£ c

Field crops
Livestock
Citrus

4 Other agriculture
5 Mining and quarrying
6 Meat, fish, oil and dairy
7 Other food products
g Textiles
9 Clothing
10 Leather and its products
11 Wood and its products
12 Paper and its products
13 Printing and publishing
14 Rubber products
15 Plastic products
16 Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
17 Pharmaceuticals
18 Other chemicals
19 Oil reifning
20 Nonmetallic minerals
21 Basic metal
22 Metal products
23 Machinery
24 Electrical equipment
25 Electronic equipment
26 Ships and aircraft
27 Other transport equipment
28 Diamonds
29 Precision and optical instrumen
30 Miscellaneous manufacturing
31 Residential building
32 Other building
33 Electricity
34 Water
35 Land transport
36 Shipping and air transport
37 Other transport
38 Business services
39 Health services
40 Education services
41 Other services
42 Commerce
43 General expenses and repairs

307.0
743.5
323.8
576.5
203.3
946.0
,471.6
671.7
677.8
109.0
452.7
245.3
294.6
145.5
233.1
450.8

116.1
257.5

1,140.4
374.6
286.1

1,217.9
293.1
246.9
536.6
545.0
146.8

1,716.8
65.8
192.6

1,041.6
1,462.7
453.1
175.8
990.2

1,198.7
608.3

3,725.2
386.2
293.5

3,786.8
2,067.5
500.2

 104.1
8.0
 1.1
33.6
 12.2
94.4
 128.2
 124.6
45.4
31.3
31.7
92.2
0.5
 17.3
25.4
88.2

 13.3
53.2
 148.3
50.8
142.0
 141.4
196.3
 141.0
94.2
103.9
 122.3

0
45.9
35.2

0
0

0.8
0.3

0
247.4
270.3
643.0

0
0
0

0.9
49.1

121.8
212.7
300.4
512.9
114.2
795.7

1 ,009.8
232.7
654.0
105.3
259.2
30.3
68.5
84.9
78.6
227.8

60.0
127.0
282.0
50.0
72.1
509.0
262.2
160.5
300.1
300.4
174.8

1,695.4
64.6
191.7

1,041.6
1,183.1
140.3
23.0
535.3

1,210.2
331.1

1,658.0
366.2
283.7

3,766.2
1,607.9

12.5

106.4
52.6
267.7
212.1
116.5
91.8
357.4
135.1
296.9
25.3
61.4
19.2
20.9
78.3
48.8
227.3

49.1
37.5
137.2
40.8
69.2
369.4
56.7
51.8
182.3
273.2
26.6

1,484.5
14.9
125.9
0
0
7.0
0

111.7
1,058.7
238.8
504.8
3.9
5.6
30.1
257.3
11.0

 12.9
1.6
0.1
0.9

0.5
2.2

2.5
1.2
0.1
0

2.3
2.4
0.6
0.1

0.4
2.9
0.4

 1.5
0.1
 1.9
0.1
3.2
 13
3.8
2.2
2.!
1.0

0.4
0.1

0
0
0
0
0

1.1
0
0
0
0
0
0

0.5
0

15.7
3.7

0
6.2
1.9
6.5
'2.6

1.5
6.7
0.8

3.6
1.5
0.7
0.3
1.3

 1.9

1.2
0.3
16.4

 15.4
3.8
17.4
5.0
5.3
 15.8
 10.0
 1.3
211.4
0.3
0.8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.0
0

0
0.8
0

38.0
0
0
0

1.9
0

0.5
34.7

0
0
0

5.3
0

0
0
0

2.3
6.8
72.0
185.7
73.9
110.9
35.0
104.0

0
38.4
2.8

1,041.6
1,114.1

0
0

32.3
0

1.4
0
0
0
0

38.5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

66.6
93.0

3,670.8
0'
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

154.8
103.5

' 65.3
0
0

Intermediateproducts  total 31,677.93,337.7 21.217.8 7,265.5 30.5 194.2 2,941.0 3,830.4 323.5

Imports, incl. net taxes  total
Thereof: Imports c.i.f.
Thereof: Subsidies on imports
Thereof: Taxes on imports

Taxes on domestic production
Subsidies on domestic production
Wages2
Value added (excl. wages)

10,887.1
9,365.7
 143.0
1,664.3
2,491.5
2,103.6
10,469.1
6,028.2

3,337.7
3,337.7

0
0
0
0
0
0

1,457.9
889.5
74.4
642.8

1,446.5
915.5
3,225.5
1,340.1

0
0
0
0

97.1
730.7

0
104.2

361.6
363.1
40.9
39.5
2.6

0
0
0

14.7
14.2

0.1
0.6
5.6

 1.4
0
0

578.3
410.0
25.4
193.7
166.6

0
0
0

0
0
0
0
0
0

2,254.0
22.9

0
0
0
0
0
0

911.5
8.5

INPUT  GRAND TOTAL 59,450.3 0 27,772.3 6,736.2 328.5 213.1 3,685.9 6,107.3 1M3.6

1 Figures in column headings are the code numbers of the branches which are presented in the rows■
2 Incl. imputation for ionemployees.
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ישירים ו/4ו.מקדמים לוח
1977/78

תקציב שנת ;1980/81 במחירי
י קונים

0.0400.033_0.0060.0980.063
0.0070.0520.0040.0070.4140.0030.0040.002

0.014

0.0010.0410.0110.027

0.0030.0030.0370.0020.0020.001

0.0870.0970.002
0.578_0.0140.1530.001

0.0520.0020.0010.0010.2650.520
0.0020.0010.0170.026

_0.015
0.0190.003


0.0020.0510.013


0.0060.0120.0030.005

10.0010.0060.0010.001
0.0010.0430.0020.0180.0060.0030.008

0.1800 0150.0680.0090.0070.0120.0060.001

_0.016__0.006
0.0070.0070.0020.0020.0090.001

0.0840.0120.0170.0620.0810.0100.0200.0270.004
0.0250.0010.008
0.0010.0030.002

0.0020.0070.0060.0190.0070.0290.0040.006
0.0220.0050.0050.0100.0240.0040.0060.0040.002

0.0030.0010.0010.0010.001
0.0030.0010.0010.0020.001

      0.002  0.009
 0.001 0.001  0.001    

0.017 0.001

0.002
0.009
0.001
0.003

0.003
0.025

0.009
0.024
0.002
0.006

0.002
0.018

  0.001 
 0.001 _ _

0.004 0.003 0.010 
0.012 0.010 0.058 0.007
0.002 0.001 0.002 0.108
0.023 0.030 0.021 0.009

0.008 0.010 0.004
0.089 0.021 0.246
0.008 0.025 0.008

0.005 0.003 0.003   _ 
0.018 0.012 0.028 0.026 0.009 0.009 0.017

0.016 0.012 0.023 0.010 0.007 0.017 0.011 0.010 0.016
0.008 0.005 0.004 0.005 0.016 0.006 0.001 0.001 0.002

שדה1 גידולי
חיים2 בעלי
הדר3 פרי
אחרת4 חקלאות
וחציבה5 כרייה
וחלב6 שמן דגים, בשר,
אחר7 מזון
טקסטיל8

הלבשה 9
ומוצריו10 עור
ומוצריו11 עץ
ומוצריו12 נייר
לאור13 והוצאה דפוס
גומי14 מוצרי
פלסטיק15 מוצרי
וחומרי16 בסיסית כימיה

וחיטוי הדברה
תרופות17
אחרים18 כימיקלים
נפט19 זיקוק
אלמתכתיים20 מינרלים
בסיסית21 מתכת
מתכת22 מוצרי
מכונות23
חשמלי24 ציוד
אלקטרוני25 ציוד
ומטוסיס26 ספינות
אחרים27 רכב כלי
יהלומים28
ואופטיים29 מדויקים מכשירים
שונות30 תעשיות
למגורים31 בנייה
אחרת32 בנייה
חשמל33
מים34
יבשתית35 תחבורה
ותעופה36 ספנות
אחרת37 תחבורה
עסקיים38 שירותים
בריאות39 שירותי
חינוך40 שירותי
אחרים41 שירותים
מסחר42

ותיקונים כלליות הוצאות 43

0.681 0.491 0.593 0.668 0.367 0.428 0.253 0.783 0.691 הגל סך  ביניים מוצרי

0.0640.0020.0720.0370.0650.1130.1640.1170.065
0.0630.0020.0600.0350.0630.1100.1580.1030.037

0.0030.0010.002

0.0010.0150.0020.0030.0030.0060.0160.028
0.0080.0020.0030.0060.0050.0050.0200.045
0.1350.0200.0450.0560.0130.1270.0180.0120.003
0.2530.1600.2640.3700.2550.1090.1370.2520.263
0.1340.0720.4530.2160.3210.2370.1190.1320.049

הכל סך  נטו מסים כולל יבוא,
סי"פ יבוא מזה:

ליבוא תמיכות
יבוא על מסים

מקומית תפוקה על מסים
מקומית לתפוקה תמיכות

עבודה2 שכר
לשכר) (פרט מוסף ערך

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 כולל סך  תשומות
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TABLEvi/14.DIRECT COEFFICIENTS
1977/78

At 1980/8 1 pirces; budget year

Purchasers'

Sellers

18 17 16 15 14 12

Field crops
Livestock
Citrus

4 Other agriculture
5 Mining and quarrying
6 Meat, ifsh, oil and dairy
7 Other food products
g Textiles
9 Clothing
10 Leather and its products
11 Wood and its products
12 Paper and its products
13 Printing and publishing
14 Rubber products
15 Plastic products
16 Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
17 Pharmaceuticals
18 Other chemicals
19 Oil refining
20 Nonmetallic minerals
21 Basic metal
22 Metal products
23 Machinery
24 Electrical equipment
25 Electronic equipment
26 Ships and aircraft
27 Other transport equipment
28 Diamonds
29 Precision and optical instruments
30 Miscellaneous manufacturing
31 Residential building
32 Other building
33 Electricity
34 Water
35 Land transport
36 Shipping and air transport
37 Other transport
38 Business services
39 Health services
40 Education services
41 Other services
42 Commerce
43 General expenses and repairs

0.009 0.001

0.001   0.003 
0.005

0.0020.0290.0020.004 0.009
0.0030.069
0.0100.0040.010

.O0560.0100.0040.0020.1090.0190.0010.002

.O0030.0040.0010.0010.001
0.1580.0010.0060.001
0.0160.1780.0040.0300.0010.012 0.0070.0290.3300.1490.0040.0120.0040.0090.012

0.0060.1260.001 0.0490.0010.0010.0010.0110.0030.0010.0020.003
0.0110.0130.0070.0020.0010.0040.0060.0070.029
0.0140.0150.005

0.0680.2180.1530.0340.175

0.0090.0150.0170.0270.0050.0160.011
0.118
0.0030.072

0.0030.0140.0380.0010.0270.0030.0670.0060.031
0.0110.0070.0010.0170.006

0.0030.0030.0020.0040.0070.0010.0020.005
.O0230.0340.0050.0030.0310.0210.0350.0140.116
0.0030.0060.0050.0040.0050.0050.0090.0030.005
0.0010.0020.0010.0010.0010.0010.0030.0010.003 0.0010.0020.0010.0010.0010.0020.0020.0010.001

0.00!0.0010.0010.0010.0010.0(1
0.0020.0010.001
0.01O0.0010.0060.0010.0010.0030.0010.001

0.0030.0050.0080.0030.0050.0070.0060.0O40.003 0.0060.0110.0420.0050.0210.0220.0650.0090.006
0.001

0.0020.0010.0020.0010.001
0.01O0.0210.0130.0040.0130.0130.0140.0110.015

0.0020.0020.0030.0050.0020.0030.0050.0040.003 0.0170.0250.0210.0310.0150.0180.0240.0240.024

0016 0 009 0.012 0.022 0.010 0.011 0.016 O■033
0.006 0.005 0.009 0.018 0.007 0.008 0.006 0<X>6

0.028
0.004

Intermediate products  total 0.499 0.297 0.474 0.448 0.348 0.388 0.552 0.442

Imports, incl. net taxes  total
Thereof: Imports c.i.f.

Subsidies on imports
Taxes on imports

Taxes. on domestic production
Subsidies on domestic production
Wages2
Value added (excl. wages(

0.158 0.327 0.262
0.143 0.314 0.251

0.001 0.001
0.015 0.013 0.012
0.006 0.004 0.012

.0.001O003 0.006
0.244 0.270 0.203
0.093 0.105 0.079

0.170 0.248
0.144 0.234

0.002
0.026 0.016
0.023 0.077

0.002 0.003
0.214 0.272
0.148 0.058

0.019 0.228
0.011 0.190

0.008 0.038
0005 0.004

0.001 0.015
0.311 0.278
0.278 0.047

0.181 0.204
0.147 0.172

0.001 
0.035 0.033
0.037 0.004

.0.007O001
0.295 0.268
0.052 0.076

INPUT  GRAND TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1000 I.""" 11
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(המשך) ישירים ו/4ו.מקדמים לוח
1977/78

27 26 25 2' 23 22 20 19

תקציב שנת ;1980/81 במחירי
קונים1

מוכרים

0.001 _ 0.001 0.005 0.087 0.003

0.003 0.001 0.001 0.001
 0.001 _ _  0.001  0.001

 0.001  _
0.004
0.010

0.016
0.002
0.009

0.0)2
0.006
0.002
0.055
0.069
0.008
0.007
0.001

0.071

0.001

0.004
0.008

0.010

0.003
0.020

0.002
0.002
0.001
0.001
0.003
0.001

0.004
0.009

0.013
0.035
0.008
0.013
0.053
0.093
0.001

0.006
0.001

0.002
0.008

0.007
0.001
0.004
0.016

0.002 _ _
0.001 0.004 0.001

0.003
0.002

0.001
0.001

0.001 0006 0.010 0.002 0 005
0.003 0.013 0.011 0.004 
0.002 0.018 0.001 0.004 0.005

0.004 _
0.005 

0.002 
0.002 
0.008 0.003

0.002

0.007
0.037
0.005
0.107
0.168
0.002

0010
0.007
0.010
0.044
0.044
0.027
0.128
0.014

0.006
0.008

0.108
0.074
0.138
0.043
0.002

  0.001

0.002
0.001

0.006
0.011
0.001
0.012

0.005
0.025

0.001
0.001

0.004
0.009

0.022

0.003
0.019

0.003
0.001

0.010
0.009
0.001
0.028

0.004
0.029

0.022
0.005
0.005
0.124
0.164
0.016
0.010
0.002
0.001
0.007
0.005
0.001
0.001

0.003
0.009
0.001
0.020

0.002
0.017

  0.001  _ _
■     0.001

0.011 0.004 0.004 0.015 0.022 0 012
0.010  0.052 0.007 0.012 0.006

0.006 0.005 0.008
0.027 0.138 0.008
0.010 0.086 _
0.300 0.008 
0.045 0.014 
0.011 0.013 _
0.001 0.002 
0.002 0.002 

0.001 0.001 _
0.001  _

0.005 0.005 _
0.044 0.033 0.004
 0.002 

0.029 0.051 

0.002 0.002 0.023
0.022 0.019 0.001

0.056 0.012 
0.010 0.007 0.001

שדה גידולי
חיים בעלי
הדר פרי

אחרת חקלאות
וחציבה כרייה

וחלב שמן דגים, בשר.
אחר מזון
טקסטיל
הלבשה

ומוצריו עור
ומוצריו עץ 11
ומוצריו נייר

לאור והוצאה דפוס
גומי מוצרי

פלסטיק מוצרי 15
וחומרי בסיסית כימיה 16

וחיטוי הדברה
תרופות 17

אחרים כימיקלים 18
נפט זיקוק 19

אלמתכתיים מינרלים 20
בסיסית מתכת 21
מתכת מוצרי 22

מכונות 23
חשמלי ציוד 24

אלקטרוני ציוד 25
ומטוסים ספינות 26
אחרים רכב כלי 27

יהלומים 28
ואופטיים מדויקים מכשירים 29

שונות תעשיות 30
למגורים בנייה 31
אחרת בנייה 32

חשמל 33
מים 34

יבשתית תחבורה 35
ותעופה ספנות 36
אחרת תחבורה 37

עסקיים שירותים 38
בריאות שירותי 39
חינוך שירותי 40

אחריס שירותים 41
מסחר 42

ותיקונים כלליות הוצאות 43

0.439 0.408 0.522 0.452 0.590 0.510 0.052 הכל סך  ביניים י

0.295 0.083 0.125 0.195 0138
0.178 0.078 0.092 0.176 0.114

0.027 0.001  _ _
0.144 0.006 0.033 0.019 0 024
0.015 0.004 0.005 0.008 0.014

0002 0.002 0.001 0.001 0 001
0.343 0.558 0.567 0.303 0 524
0.006 0.0660.135 0 0870197

0.209 0.288
0.189 0.274

0.020 0.014
0.009 0.022

0.001 0.009
0.312 0.286
0.020 0.175

0.047
0.042

0.005
0.011

{1.033
0.263
0.203

0.946
0.945

0.001
0.002

0.003
0.017

0.012

הכל סך  נטו מסים כולל יבוא.
סי"פ יבוא מזה:

ליבוא תמיכות
יבוא על מסים

מקומית תפוקה על מסים
מקומית לתפוקה תמיכות

עבודה2 שכר
לשכר) (פרט מוסף ערך

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 כולל סך  תשומות
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TABLEVI/14.DIRECT COEFFICIENTS (cont.)
1977/78

At 1980/81 pirces; budget year
~~  Purchasers'

282930313233343536^^^^
Sellers ^^^^^^


1 Field crops

2 Livestock
3 Citrus
0.0010.0020.0014 Other agriculture
0.0010.0100.0210.0015 Mining and quarrying
0.0036 Meat, fish, oil and dairy
0.0087 Other food products
0.0070.0200.0010.0018 Textiles
0.0019 Clothing
0.00210 Leather and its products
0.0060.0070.0600.0220.00111 Wood and its products
0.0110.02712 Paper and its products
0.0030.0010.00113 Printing and publishing
0.0110.0100.0010.0010.0020.0164 Rubber products
0.0180.0140.0060.0125 Plastic products
0.0160.0130.0010.0030.010]6 Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
17 Pharmaceuticals
0.0120.0060.0050.0230.0010.00218 Other chemicals
0.0010.0020.0070.0290.7530.0400.1530.22519 Oil reifning
0.0220.0010.1460.1040.0120.00120 Nonmetallic minerals
0.0850.0140.0170.0360.00221 Basic metal

0.0010.0410.0110.0720.0900.0030.0060.00122 Metal products
.O0010.0090.0020.0040.0110.0010.0060.00123 Machinery

0.0100.0010.0070.0390.0020.0180.00124 Electrical equipment
0.0070.0010.0010.00225 Electronic equipment
0.03226 Ships and aircraft
0.0010.00127 Other transport equipment
0.10128 Diamonds
0.0810.0010.00329 Precision and optical instruments
0.0010.0320.0010.00130 Miscellaneous manufacturing
31 Residential building
0.0060.0020.00 I0.0040.0120.0010.00232 Other building

0.0010.0080.0070.0020.0020.5550.0010.00133 Electricity
0.0010.00234 Water
0.0120.0150.0280.0410.0030.0040.0040.00135 Land transport
0.15036 Shipping and air transport
0.0030.0060.0010.0020.0010.0020.0020.20037 Other transport

0.002.O0220.0220.0090.0320.0050.0240.1290.03738 Business services
39 Health services
0.00340 Education services
41 Other services
0.0140.0230.0130.0190.0220.0040.0120.00342 Commerce

0.0010.0180.0130.0090.0140.0010.0150.0030.02843 General expenses and repairs

0.0070.4230.2930.4010.5090.7970.7260.3250.692Intermediate products  total

0.7190.1220.4310.0110.0240.0270.0040.0130.00 IImports, incl. net taxes  total
0.7190.1040.4200.0060.0160.0260.0040.0110.001Thereof: Importsc. i.f

0.0010.002Subsidies on imports
0.0180.0110.0050.0090.0010.0010.004Taxes on imports
0.0270.0070.0060.0090.0010.0220.0380.006Taxes on domestic production
0.0010.0010.0020.0080.2390.1090.0220.023Subsidies on domestic production

0.0400.5630.2680.3300.3610.1780.2010.3140.205Wages2
0.2340.1340.0030.2540.1040.2370.1560.3330.119Value added (exd. wages(

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000INPUT  GRAND TOTAL

191 לאומית והוצאה הכנסה



(המשר) ישירים מקדמים ו/14. לוח
TABLEVI/14.DIRECT COEFFICIENTS (cont.)

1977/78
תקציבבמח שנת ;1980/81 1980/81ירי prices; budget yearAt
קונים'*■'. ^^^^Purchasers'

, ^___^_^37383940414243Sellersמוכרים

שדה1 Fieldגידולי crops(

חיים2 0.001Livestock2בעלי
הדר3 Citrus3_פרי
אחרת4 0.006Otherחקלאות agirculture4
וחציבה5 Miningכרייה and quarrying5
וחלב6 שמן דגים, ,0.001Meat_בשר. fish. oil and dairy6
אחר7 0.004Otherמזו[ food products7
טקסטיל8

הלבשה
0.0020.0150.0010.0040.005Textiles8

90.0090.0010.0020.0010.018Clothing9
ומוצריו10 0.0020.001Leatherעור and its products10
ומוצריו11 0.0040.001Woodעץ and its products11
ומוצריו12 0.0010.0020.0020.0210.0040.0040.062Paperנייר and its products12
לאור13 והוצאה 0.0040.0290.0140.0800.0060.0030.132Printingדפוס and publishing13
גומי14 0.0010.0030.0030.0030.0010.004Rubberמוצרי products14
פלסטיק15 0.0010.0090.0050.0020.0140.040Plasticמוצרי products15

וחומרי16 בסיסית 0.0020.0140.0080.001Basicכימיה chemicals, insecticides,16
וחיטוי ,fungicidesהדברה and disinfectants

0.1030.0030.001Pharmaceuticals17תרופות17
אחרים18 0.0010.0050.0100.0160.0110.021Otherכימיקלים chemicals18
נפט19 0.0160.0070.0230.0410.0640.0060.007Oilזיקוק refining19
אלמתכתיים20 0.0010.0080.0060.0020.013Nonmetallicמינרלים minerals20
בסיסית21 0.0010.0020.0050.002Basicמתכת metal21
מתכת22 0.0030.0040.0020.0100.0630.0060.026Metalמוצרי products22
0.0030.0050.0010.0050.0060.002Machinery23מכונות23
חשמלי24 0.0060.0050.0010.0030.0070.015Electricalציוד equipment24
אלקטרוני25 0.0040.0020.0060.0020.042Electronicציוד equipment25
ומטוסים26 0.090Shipsספינות and aircraft26
אחרים27 רכב 0.0010.0080.010Otherכלי transport equipment27
Diamonds28יהלומים28
ואופטיים29 מדויקים 0.0210.0030.006Precisionמכשירים and optical instruments29
שונות30 0.0010.0020.0080.0180.0020.0010.002Miscellaneousתעשיות manufacturing30
למגורים31 Residentialבנייה building31
אחרת32 0.0100.0090.0240.0830.0420.012Otherבנייה building32
0.0220.0060.0180.0320.0070.008Electricity33חשמל33
0.0010.0010.0030.0080.0010.001Water34מים34
יבשתית35 0.0050.0020.0100.0720.0240.0010.197Landתחבורה transport35
ותעופה36 0.0100.0020.040Shippingספנות and air transport36
אחרת37 0.0680.0100.0150.0200.0150.0190.079Otherתחבורה transport37
עסקיים38 0.0490.1150.1080.1720.0510.0852.727Businessשירותים services38
בריאות39 0.048Healthשירותי services39
חינוך40 0.0060.0010.001Education_0.001שירותי services40
אחרים41 0.0070.0010.0180.002o.ooiOtherשירותים services41
0.0070.0070.0170.0140.0070.0320.022Commerce42מסחר42
ותיקונים43 כלליות 0.0230.0280.0390.1340.0170.0340.033Generalהוצאות expenses and repairs43

הכל סך  ביניים 0.2440.2570.5500.7850.5m0.2333,445Intermediateמוצרי products  total

הכל0.005 סך  נטו מסים כולל ,0.056Imports_0.0180.0950.0130.531יבדא, incl. net taxes  total
סי"פ יבוא :0.0030.0100.0850.0090.4830.007Thereof:!זה: Imports c.i.f.

ליבוא 0.001Subsidiesתמיכות on imports
יבוא על 0.0020.0080.0110.0050.0490.049Taxesמסים on imports

מקומיתמס תפוקה על 0.0170.0170.0540.0930.0720.0130.132Taxesם on domestic production
מקומיתתמ לתפוקה 0.005lf.O18lf.002O004.כות 0.0041.600Subsidies on domestic production

ענודה2 0.4330.4210.2230.1520.417Wages2שכר
לשכר)ערן (פרט 0.3050.2920.0790.098מוסף 0.0250.337 1.033Value added (excl. wages)

כולל סך  1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000INPUTתשומות  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.

הענפים מספרי הם הטורים שבמגדירי הספרות 1

בהתאמה. השורות במגדירי המופיעים
שכירים. שאינם למועסקים זקיפה כולל 2
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כוללים מקדמים ו/15. לוח
TABLEVI/15.INVERSE MATRIX

1977/78

At 1980/8 1 pirces; budget year תקציב שנת ;1980/81 במחירי

Purchasers'

Sellers

Field crops
Livestock
Citrus

4 Other agriculture
5 Mining and quarrying
6 Meat, ifsh, oil and dairy
7 Other food products
8 Textiles
9 Clothing
10 Leather and its products
11 Wood and its products
12 Paper and its products
13 Printing and publishing
14 Rubber products
15 Plastic products
16 Basic chemicals, insecticides,

fungicides and disinfectants
17 Pharmaceuticals
18 Other chemicals
19 Oil reifning
20 Nonmetallic minerals
21 Basic metal
22 Metal products
23 Machinery
24 Electrical equipment
25 Electronic equipment
26 Ships and aircraft
27 Other transport equipment
28 Diamonds
29 Precision and optical instrument:
30 Miscellaneous manufacturing
31 Residential building
32 Other building
33 Electricity
34 Water
35 Land transport
36 Shipping and air transport
37 Other transport
38 Business services
39 Health services
40 Education services
41 Other services
42 Commerce
43 General expenses and repairs

1,0490.1160.0010.0020.001062
0.0091.0940.0050.0080.001498

0.0111.000005
0.0231.043.023

0.0120.0060.0020.0071.043.006
0.0020.0800.0010.0010.001.134
0.0090.7490.0040.0070.001.360
0.0760.0120.0020.0070.004.008
0.0020.0010.0010.0030.002.001

0.012
0.008
0.085
0.007
0.016
0.036
0.015
0.005
0.002
0.001
0.002

0.011
0.152
0.031
0.016
0.035
0.032
0.009
0.005

0.005
0.147
0.004
0.007
0.013
0.016
0.005
0.001

0.003 0.001

0.010
0.080
0.003
0.006
0.014
0.008
0.004
0.001
0.002
0.001

0.025
0.006
0.106
0.010
0.016
0.046
0.019
0.005
0.002
0.001
0.002

0.008 0.013 0.005
0.046 0.068 0.082
0.031 0.002 0.114

0.033 0.018
0.001 0.001
0.012 0.008

0.064
0.001
0.013
0.096

0.003 0.007
0.065 0.061
0.090 0.056
0.013 0.056

_ 0.001
0.004 0.011

0.119 0.094 0.041 0.089

קונים1

0.002 0.001 0.007 0.024 0.002 0.001
0.023 0.006 0.025 0.080 0.023 0.006
0.006 0.008 0.006 0.003 0.005 0.006
0.003 0.008 0.003 0.001 0.003 0.003
0.026 0.005 0.047 0.002 0.010 0.004
0.040 0.017 0.101 0.024 0.046 0.231

0.007
0.255
0.006
0.013
0.024
0.033
0.010
0.003
0.010
0.001

0.001 0.001 0.001  0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

0.008
0.170
0.260
0.021
0.001
0.012
0.093

 0.001

0.034 0.014 0.027 0.018 0.039 0.030
0.015 0.024 0.015 0.006 0.013 0.015

מוכרים

שדה גידולי 1

חיים בעלי 2
הדר פרי 3

אחרת חקלאות 4
וחציבה כרייה 5

וחלב שמן דגים, בשר, 6
אחר מזון 7
טקסטיל 8
הלבשה 9

ומוצריו עור 10
ומוצריו עץ 11
ומוצריו נייר 12

לאור והוצאה דפוס 13
גומי מוצרי 14

פלסטיק מוצרי 15
וחומרי בסיסית כימיה 16

וחיטוי הדברה
תרופות 17

אחרים כימיקלים 18
נפט זיקוק 19

אלמתכתיים מינרלים 20
בסיסית מתכת 21
מתכת מוצרי 22

מכונות 23
חשמלי ציוד 24

אלקטרוני ציוד 25
ומטוסים ספינות 26
אחרים רכב נלי 27

יהלומים 28

ואופטיים מדויקים מכשירים 29
שונות תעשיות 30
למגורים בנייה 31
אחרת בנייה 32

חשמל 33
מיס 34

יבשתית תחבורה 35
ותעופה ספנות 36
אחרת תחבורה 37

עסקיים שירותים 38
בריאות שירותי 39
חינוך שירותי 40

אחרים שירותים 41
מסחר ל4

ותיקונים כלליות הוצאות 4j

TOTAL 2.696 1.681 1.831 1.520 2.754 2.386 הכל סך
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(המשך) כוללים ו/15.מקדמים לוח
1977/78

תקציב שנת במחירי1980/81;
קונים' י/

89101112131415ר

^^ י מוכרים'

שדה גידולי י 10.1300.0920.0500.0080.0020.0010.0010.0110.003

חיים בעלי 20.0620.0080.0070.0060.0010.0010.0010.0010.001

יהדר פרי 30.018




אחרת חקלאות 40.036
0.004



רחציכה 'כרייה 50.0080.0040.0020.0020.0040.0100.0020.0050.010י

וחלב שמן דגים, 'בשר, 60.1300.0020.0040.0130.0020.0020.0030.0010.002

אחר מזון 7
טקסטיל 8
יהלבשה: '9

1.2260.0080.0070.0050.0010.0010.0020.0020.004
0.0131.3860.7440.1060.0200.0160.0070.1550.030

0.0010.0241.0410.0060.0010.0060.0020.0040.002

ומוצריו עור 10
0.0181.1880.0010.0070.001

ומוצריו עץ 1;1

ומוצריו ינייד 12

0.0020.0010.0020.0251.2180.0090.0030.0010.037
0.0290.0090.0160.0190.0581.4990.2590.0100.028

לאור והוצאה דפוס 130.0060.0050.0070.0050.0060.0161.1520.0050.009

גומי מוצרי 14'0.0030.0030.0050.0610.0030.0030.0021.0130.005

פלסטיק מוצרי 150.0140.0070.0140.0170.0190.0130.0070.0041.002

וחומרי בסיסית כימיה 160.0580.0350.0250.0360.0330.0200.0120.0890.266

וחיטוי הדברה
תרופות 170.010



אחרים 'כימיקלים 180.0080.0150.0110.0150.0220.0270.0350.0100.023

נפט 'זיקוק 19
אלמתכתיים מינרלים 20

0.0980.0960.0690.0350.0530.1230.0340.0740.072
0.0150.0030.0030.0030.0170.0030.0020.0020.012

בסיסית מתכת 210.0190.0070.0080.0170.0200.0130.0120.0120.023

מתכת מוצרי 220.0550.0180.0220.0450.0620.0200.0150.0490.048

מכונות 2נ230.0170.0110.0100.0080.0130.0120.0080.0100.0

חשמלי ציוד 240.0060.0060.0060.0040.0060.0050.0040.0050.007

אלקטרוני ציוד 250.0030.0040.0040.0020.0040.0020.0030.0020.004

ומטוסים ספינות 260.0010.0010.001


אחרים רכב כלי 270.0030.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.002

יהלומים 280.0020.0020.0010.001
0.001

ואופטיים מדויקים מכשירים 290.0010.0010.0010.0020.001
0.0010.0010.001

שונות תעשיות 300.0010.0020.0180.0130.0020.0100.0030.0020.004

למגורים בנייה 31
אחרת בנייה 320.0090.0160.0120.0080.0090.0150.0070.0080.012

חשמל 330.0510.0530.0410.0190.0240.0720.0220.0370.048

מים 340.0410.0260.0150.0040.0020.0040.0010.0040.002

יבשתית תחבורה 350.0450.0160.0170.0210.0350.0270.0150.0220.028

ותעופה ספנות 360.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.002

אחרת תחבורה 370.0140.0090.0110.0080.0090.0110.0110.0080.012

עסקיים שירותים 380.0940.0810.1180.0780.0990.0960.1070.0740.133

בריאות שירותי 39

חינוך שירותי 40


אחרים שירותים 41

מסחר 420.0410.0240.0340.0440.0490.0320.0210.0180.035

ותיקונים כלליות הוצאות 430.0140.0130.0200.0120.0150.0150.0170.0140.029

הכל 2.2831.9902.3691.8401.8202.0891.7751.6641.910סך
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TABLEVI/15.INVERSE MATRIX (cont.)
1977/78

^^■^^ Pu rchasers 1

161718192021222324

Sellers ^^.^^^

0.0030.0020.0150.001_0.0011 Field crops
0.0010.0030.0330.0010.0010.0010.0012 Livestock ■


0.001

3 Citrus
0.001


0.003

_4 Other agriculture
0.0370.0060.0120.0040.1010.0110.0040.0040.0055 Mining and quarrying
0.0030.0060.0750.0010.0010.0020.0020.0010.0016 Meat, fish. oil and dairy
0.0160.0080.038

0.0010.0010.0010.0010.0017 Other food products
0.0030.0030.008

0.0040.0030.0040.0050.0058 Textiles
0.0020.0010.002


0.0010.0010.0010.0010.0019 Clothing .

10 Leather and its products
0.0020.0010.017

0.0060.0030.0060.0030.00211 Wood and its products
0.0120.0180.0250.0010.0120.0090.0080.0080.01312 Paper and its products
0.0060.0050.0070.0010.0060.0090.0060.0090.006|3 Printing and publishing
0.0030.0040.006

0.0050.0100.0050.0150.01014 Rubber products
0.0100.0090.0330.0010.0050.0040.0090.0170.01715 Plastic products
1.1900.0520.2110.0050.0170.0150.0170.0140.03416 Basic chemicals, insecticides.

 fungicides and disinfectants


1.1340.001
_17 Pharmaceuticals

0.0170.0060.9420.0080.0100.0140.0290.0140.01618 Other chemicals
0.1590.0350.0851.0140.2130.1100.0460.0510.04319 Oil■ refining
0.0050.0230.0101.0990.0190.0110.0070.01620 Nonmetallic minerals
0.0170.0100.0390.0010.0231.4500.2240.2090.09421 Basic metal
0.0600.0270.1500.0020.0300.0891.2220.1270.07822 Metal products
0.0160.0060.0150.0010.0220.0230.0281.1690.04023 Machinery
0.0080.0040.0080.0010.0070.0070.0180.0631.15324 Electrical equipment
0.0040.0030.003


0.0040.0040.0040.0050.02125 Electronic equipment


0.00226 Ships and aircraft

0.0020.0020.003
0.0020.0040.0110.0030.00227 Other transport equipmeni




0.001
0.0010.0070.0010.00128 Diamonds

0.0020.0020.001
0.0010.0010.0020.0050.00129 Precision and optical instruments

0.0010.0010.002
0.0010.0010.0020.0020.00130 Miscellaneous manufacturing

31 Residential building
.O0100.0070.0080.0010.0090.0110.0080.0160.00832 Other building
0.0870.0180.0330.0060.0490.0710.0270.0270.02333 Electricity
0.0040.0020.0060.0010.0030.0010.0010.0020.00134 Water
.O0250.0200.0320.0010.0650.0520.0390.0510.03S35 Land transport
.O0010.0010.001

0.0010.0010.0010.0010.0036 Shipping and air transport
0.0140.0080.0110.0250.0110.0120.0080.0130.00'37 Other transport
0.1000.0750.1020.0090.0910.1350.0920.1420.0938 Business services




39 Health services


40 Education services


0.001
0.00141 Other services

0.0230.0160.0300.0010.0210.0910.0330.030 0.04642 Commerce
.O0180.01 10.0160.0020.0150.0250.0160.016 0.02643 General expenses and repairs

1.8631.5281.9851.0871.8362.1911.8961.779 2.059
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(המשף כוללים מקדמים ו/5ו. לוח
1977/78

תקציב שנת ;1980/81 במחירי
קונים' .^^

252627282930313233

^^ מוגרים

שדה גידולי 1
0.0010.0010.0020.001

חיים בעלי 2
0.001


0.0010.0010.0010.003

הדר פרי 3
אחרת חקלאות 4
וחציבה כרייה 50.0020.0010.002



0.006
0.001
0.003

0.002
0.026

0.002
0.0340.003

וחלב שמן דגים, בשר, 60.0010.0010.002
0.0020.0020.0010.0060.001

אחר ו?1ר7 70.0010.0010.0010.0010.0010.002

\ I in 1 1 \(j /

טקסטיל 8
הלבשה 9

0.0050.0030.0090.0150.0300.0040.004

0.0010.0010.0010.0020.0010.0010.001


ומוצריו ,עור 10
ומוצריו עץ 11
ומוצריו נייר 12

0.0040.0030.007z0.011
0.002
0.0100.0750.029

0.0130.0060.0200.0260.0460.0100.0090.002

לאור והוצאה דפוס 130.0150.0040.0060.0020.0100.0090.0060.0090.002

גומי מוצרי 140.0040.0030.0200.0150.0110.0030.0050.001

פלסטיק מוצרי 150.0090.0050.0050.0230.0160.0090.0170.001

וחומרי בסיסית כימיה 160.0120.0060.0200.0350.0230.0110.0200.005

וחיטוי הדברה
תרופות 17

אחרים כימיקלים 180.0090.0070.01810.0180.0090.0110.0290.007

נפט זיקוק 19
אלמתכתיים מינרלים 20

0.0320.0290.0350.0010.0420.0250.0590.0820.766

0.0060.0020.0060.0310.0040.1640.1190.001

בסיסית מתכת 2'0.0400.0370.1070.1520.0260.0480.0830.003

מתכת מוצרי 220.0720.0570.1030.0010.0750.0210.1020.1300.006

מרובות 0.0160.0140.0150.0010.0180.0050.0120.0220.002ך2

חשמלי ציוד 240.1530.0280.0120.0180.0030.0130.0500.003
ו '^1*? וו 1 1 ^ *0~

אלקטרוני צייד 251.2060.0720.003


0.0110.0020.0020.003

ומטוסים ספינות 26
אחרים רכב כלי 27

0.003
0.003

1.103
0.0021.0780.0030.0010.0020.003

יהלומים 280.0010.0011.0000.0010.0980.0010.001

ואופטיים מדויקים מכשירים 29
שונות תעשיות 30

0.002
0.002

0.007
0.001

0.001
0.001

1.089
0.0020.9700.001

1 000

0.001
0.0020.001

למגורים בנייה 31
אחרת ווייה 0.0110.0050.0070.0110.0050.0041.0060.005רך

1).0230.0)50.0200.0020.0250.0150.0160.0201.006
/'ju/n ככ

0020.0010.0010.0010.0010.0010.0020.001.נ
מים 34

יבשתית תחבורה 0340.0140.0230.0310.0230.0480.0630.005.נ35

טר5יר רח ורו? ת ח 7/i0030.0020.0010.0020.0010.0010.001.נ

אחרת תחבורה 37
עסקיים שירותים 38

).016
).206

0.009
0.051 (

0.008
0.0940.008

0.01 נ
0.141

0.011
0.095

0.007
0.085

0.010
0.142

0.021
0.025

בריאות שירותי 39


חינוך שירותי 40).001 (
אחרים שירותים 41

מסחר 423.011 0.0160.0240.0330.0300.0250.0350.024

ותיקונים כלליות הוצאות 4.'0.007 0.0510.0180.0020.0300.0190.0170.0260.004

הכל 9741.507.סך 11.6721.0181.8931.5231.7681.9721.896

הענפים מספר הם הטורים שבמגדירי הספרות ו

בהתאמה. השורות במגדירי המופיעים
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(המשך) כוללים מקדמים  ו/15. לוח
TABLEVI/14.INVERSE MATRIX (cont.)

1977/78
At 1980/81 prices; budget year

Purchasers'

Sellers

43 42 41 40 39 38 37 36 35 34

1 Field crops
2 Livestock
3 Citrus
4 Other agirculture
5 Mining and quarrying
6 Meat, ifsh, oil and dairy
7 Other food products
8 Textiles
9 Clothing
10 Leather and its products
11 Wood and its products
12 Paper and its products
13 Printing and publishing
14 Rubber products
15 Plastic products
16 Basic chemicals, insecticides,

fungicides and disinfectants
17 Pharmaceuticals
18 Other chemicals
19 Oil refining
20 Nonmetallic minerals
21 Basic metal
22 Metal products
23 Machinery
24 Electrical equipment
25 Electronic equipment
26 Ships and aircraft
27 Other transport equipment
28 Diamonds
29 Precision and optical instruments
30 Miscellaneous manufacturing
31 Residential building
32 Other building
33 Electricity
34 Water
35 Land transport
36 Shipping and air transport
37 Other transport
38 Business services
39 Health services
40 Education services
41 Other services
42 Commerce
43 General expenses and repairs

0.004  0.001 0.002 0.003 0.001  0.002  
0.002 0.001 0.001 0.003 0.001   0.001  

0.0060.0010.001
0.0060.0010.0020.0010.0010.0040.0060.0030.0010.007
0.0010.0020.0010.0020.0040.0020.0020.005
0.0010.0120.0010.0020.0080.0010.0010.004
0.0020.0040.0030.0030.0060.0330.0130.0100.0040.042
0.0010.0010.0020.0010.0010.0110.0060.0030.0020.025 0.0020.0010.001
0.0020.0010.0010.00 I0.0030.0090.0040.0020.007
0.0060.0040.0110.0090.0200.0220.0860.0150.0160.193
0.0090.00700170.0160.0470.0370.1450.0170.0190.297
0.0030.0170.0020.0030.0050.0040.0100.0060.0030.024
0.0030.0010.0030.0030.0030.0160.0180.0070.0170.056
0.0180.0040.0050.0030.0070.0340.0270.0100.0070.043

0.1230.0040.001__

0.0070.0030.0080.0040.0090.0170.0320.0180.0040.057
0.4790.1620.2890.0480.0240.0710.1280.0950.0250.149
0.0170.0020.0020.0030.0040.0170.0220.0090.0030.028
0.0110.0020.0060.0060.0070.0160.0220.0350.0060.038
0.0170.0040.0110.0110.0130.0230.0460.0990.0150.084
0.0110.0020.0050.0060.0080.0070.0160.0140.0050.029
.O0250.0030.0060.01 i0.0100.0090.0190.0230.0040.050
0.0030.0010.0050.0070.0040.0110.0060.0580.0010.014

0.0420.0020.0020.0010.1000.003
0.0010.0020.0020.0030.0110.0040.0080.0140.0020.033

0.0010.0020.0010.002
0.0030.0010.0010.0250.0050.0070.002
0.0010.0010.0020.0020.0030.0100.0210.0030.0020.013

0.0170.0030.0070.0130.0130.0320.0940.0400.0160.041
0.5640.0040.0130.0270.0110.0340.0560.0180.0140.049
1.0030.0010.0020.0010.0010.0050.0110.0020.0020.005
0.0151.0070.0150.0140.0130.0310.1210.0400.0140.254
0.0010.0011.1820.0140.0020.0030.0090.0040.0030.057
0.0190.0100.2681.0830.0200.0310.0530.0260.0290.160
0.1120.1780.2200.1691.2590.3310.7660.1710.2483.651

1.051

0.0030.0011.0060.0010.0010.002
0.0020.0080.0020.0200.0031.0010.005

.O0210.0150.0110.0120.0140.0300.0380.0181.0390.077
0.0230.0090.0480.0330.0390.0590.1710.0300.0461.157

TOTAL 6.671 1.555 1.915 3.003 2.138 1.564 1.518 2.210 1450 2.406

1 Figures in column headings are the code numbers of the
branches which are presented in the rows.
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התשלומים מאזן ז'. פרק

מיליוני ב185 ,33 מס'  1982 בשנתון שפורסם
לשנה. בממוצע דולר

ז/2. בלוח ניתן השירותים פירוט
ז/2) (לוח חוץ" "נסיעות בסעיף הנתונים סידרת
הבנקים שנתוני מפני ,1979 בשנת תוקנה
נכונה שיקפו לא המאזן) לעריכת בסיס (המשמשים
תוקן זה סעיף של הזכות צד זה. בסעיף הפעולות את
וצד בישראל זרים תיירים של הלינות נתוני סמך על
היוצאים הישראלים מספר סמך על  החובה

לחו"ל.
הוצגו בעבר, בינלאומיות. ניטוח עיסקאות
וביצוא כיבוא התביעות, והן הפרמיות הן בנפרד
דהיינו, נטו, הביטוח עיסקאות מוצגות זה בשנתון
ששולמו. התביעות של הקיזוז לאחר הפרמיות
תיקון בינלאומיות. המלצות בעקבות באה זו הצגה
רמת על הן משפיע ,1974 בנתוני החל שבוצע זה,
על במעט משפיע אך היצוא, רמת על והן היבוא

הגירעון. של גודלו

הון תנועות חשבון
משיכה וזכויות מונטרי בזהב עסקאות (כולל
סעיפים הבינלאומית; המטבע קרן של מיוחדות

ז/1). בלוח ו4 3

שחלו השינויים את משקף זה חשבון
בעקבות המדינה של חוץ ובנכסי בהתחייבויות
קניות וכן דוו''ל, עם שבוצעו הכלכליות העסקאות
שלא הפרטי הסקטור ידי על חוץ מטבע ומכירות
זה, חשבון לארץ. חוץ עם כלכלית פעילות למימון
הלא לסקטור מופרד נטו, בסיס על ז/1 בלוח שניתן
לתנועות יותר רב פירוט המונטרי. ולסקטור מונטרי

ז/3. בלוח ניתן (התחייבויות) הון
חשבון על מקדמות גם נכללו ב1975, החל

יבוא.

לארץ לחוץ ישראל חובות
ז/4) (לוח

לתושבי המשק התחייבויות מוצגות זה כלוח
במטבע אם ובין חוץ במטבע פירעונן אם בין חוץ,
שהוצאו החוב איגרות את כולל זה לוח אין מקומי.
מניות או זרים לתושבים ונמכרו פרטיים גורמים "י ע
חלק (המהוים זרים לתושבים שנמכרו ישראליות

בישראל). הזרים מהשקעות
הפירעון, מועדי לפי בחובות להבחנה בנוסף
חובות בין דהיינו, החייבים, כין הפרדה קיימת

התשלומים מאזן

והסברים הגדרות

אשר הגדרות לפי נערך התשלומים מאזן אומדן
מאזן לפיהן, הבינלאומית. המטבע קרן ע"י נקבעו
העסקאות כל של שיטתי רישום הוא התשלומים
בין מסוימת תקופה במשך שבוצעו הכלכליות
משקים ובין המדווחת המדינה של הלאומי משקה

אחרים. לאומיים
אומדני את כוללים הנתונים ,1967 בשנת החל
ישראל תושבי בין שבוצעו הכלכליות העסקאות
שאינם וסיני עזה חבל ושומרון, יהודה ותושבי

ישראלים.
השוטף החשבון א. למאזן: עיקריים חלקים שני
והעברות ובשירותים בסחורות הסחר את הכולל
גם הכולל ההון, תנועות חשבון כ. חדצדדיות;
וכזהב חוץ מטבע ביתרות שינויים השקעות,
המטבע קרן של מיוחדות משיכה ובזכויות מונטרי,

הבינלאומית.

השוטף החשבון
חדצדדיות; והעברות שירותים סחורות, (חשבון

ז/1) בלוח ו2 1 סעיפים

את מסכם (1 (סעיף זה חשבון של ראשון חלק
סחורות על בעלות בהעברת והתשלומים התקבולים
שירותים. מתן בעבור 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
יבוא על הנתונים סי"ף). בסיס על היבוא נרשם
ו') (פרק הלאומיים בחשבונות הכלולים ויצוא.
הוא הטובין של היבוא ערך שם, בהגדרתם: שונים
של תשלומים גם כולל כלומר סי"ף, בסיס על
על אוזנו אלה הוצאות ישראלים. למובילים יבואנים

שירותים. כיצוא מקביל רישום ידי
ז/1. בלוח ניתן צדדיות החד ההעברות פירוט
חוץ) (סחר ח' בפרק ניתן הסחורות סחר פירוט

כד/11). (לוח "ז כ ובפרק
כפי  היבוא מן הופחתו ,1972 כנתוני החל
גם נכללו כי שהתברר סכומים,  במכס שנרשם
זה,.צומצם תיקון בעקבות הישיר. הביטחוני ביבוא
כפי  1981  1980 בשנים במאזן הגירעון
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חוץ במטבע נכסים
(5n (לוח

שבידי הנכסים את כוללים חוץ במטבע הנכסים
והחשב ישראל בנק בישראל, הכספיים המוסדות
וחברות פרטים בידי נכסים כוללים הם אין הכללי.
הלוואות לא ואף  זרים ערך ניירות כגון 
למעט ישראליים. תושבים "י ע שניתנו חוץ לתושבי
הישראליים. היצואנים "י ע שניתן מסחרי אשראי

מקורות

מבוססים התשלומים במאזן הנכללים הנתונים
משרדים ושל ישראל, בנק של מרוכזים דיווחים על
מגורמים המתקבלים נתונים ועל שונים ממשלתיים
החיצוניות. הכלכליות העסקאות את המבצעים
שונים גורמים של הדיווחים אחידות חוסר בגלל
כספיים חשבונות בסגירת פיגורים ובעקבות
כדי סעיפלם 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
והגדרות שיטות מקורות, מפורטים, הסברים
רשימה (ראה המיוחדים הפרסומים בסידרת פורסמו

להלן).

של וחובות הפרטי הסקטור של חובות ממשלתיים,
מועד לפי גם ניחנים אלה חובות בישראל. הבנקים
לזמן חוב ההלוואה. קבלת ביום שנקבע הפירעון
קבלתו; מיום שנה ער שפירעונו כחוב מוגדר קצר
מיום לשנה מעל שפירעונו זה הוא ארוך למועד חוב

קבלתו.
מקומיים בבנקים זרים בנקים של הפיקדונות
לשנה. מעל פירעונן שמועד הלוואות גם כוללים
מועדי לפי למיינן אפשרות אין נתונים, מחוסר

הפירעון.
ומניות חוב איגרות כוללות המשק התחייבויות
לחו"ל. ישירות והופצו הבנקים ידי על שהונפקו
על המפקח נתוני על ברובם מבוססים הנתונים
ישראל בבנק הבנקים על והמפקח חוץ מטבע

התשלומים. מאזן להגדרות שהותאמו
שהיא כפי החובות מצבת הגדרת כי לב לשים יש
החובות מצבת מהגדרת שונה בשנתון מתפרסמת
נובע העיקרי ההבדל ישראל. בנק "י ע המתפרסמת
הנכסים את ישראל בנק מנכה שבפרסומיו מכך,
של הכולל הסך מן (5 טור ז/5, (לוח הבנקים שבידי
על הנתון גם כאן מובא השוואה, לשם החובות.
ישראל בנק שבפרסומי ההגדרה לפי החובות מצבת

.(4 טור ז/4, (לוח
גם כולל לארץ לחוץ החובות מצבת על הנתון
בשערי תנודות בגלל בחובות שחלו השינויים את

לדולר. ביחס השונים המטבעות של החליפין

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1952 1970 ישראל של התשלומים מאזן 365
1966 1976 ישראל של התשלומים מאזן 549
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ישראל1 של התשלומים מאזן  ז/ו. לוח
TABLEVII/1.ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1

דולרים $מיליוני million

§197681977§1978si 979§1980§19811982

סחורותושירותים .13.0692J80 3,657 3,1203,776 ■4,720 4,329 1. Goods and services (net)

הכל סך total(נטו)

ושירותים סחורות 4,4005,4796,6218,0309,79110,165יצוא 10,439Exports of goods and
services

ושירותים סחורות 7,4697,8599,74113,5671יבוא 1,68714,88514,768Imports of goods and
services

(נטו) סחורות סחר 1.12,578 1,9832,6513,1633,1833,299 3,5071.1 Merchandise (net)
ןפו"ב) סחורות 2,6703,4044,0754,7595,7985,573יצוא 5,903Exports (f.o.b.)
ןפו"ב) סחורות 5,2485,3876,7267,9228,9818,872יבוא 9,410 Imports (f.o.b.)

ביטחוני2 1,4921,014יבוא ■1,5221,1531,655 1,520 2,160 Defence imports2
אחר 3,7564,373יבוא ■5,2046.7697,3267,352 7,250 Other

(נטו)' שירותים חשבון 1.2492397469494593 1,421 8221.2 Services account (net)!
שירותים 1,7302,0752,5463,2713,9934,592יצוא 4,536Exports of services
שירותים 2,2222,472■יבוא 3,0153,7654,5866,013 5,358 Imports of services

צדדיות חד העברות .22.4462,0712.2262.7932,9702,621 2,9362. Transfer payments (net)
הכל סך  total(נטון

אישיים פיצויים 2. 314351406440468441ו 4362.1 Personal restitutions
fromמגרמניה Germany

אחרות פרטיות העברות 2.2250334405513559453 4492.2 Other personal
remittances(נטו) (net)

למוסדות העברות 2.3538469420447447528 6992.3 Institutional remittances
בץממשלתיות העברות 2.41,3449179951,3931,4961,199 1,3522.4 Intergovernmental (net)

(נטון

שירותים 6233098948648062,099סחורות, 1,393GOODS, SERVICES
חד ANDוהעברות TRANSFER

 (נטו) PAYMENTSצדדיות (net)
(1+2) כולל GRANDTOTALסך (1+2)

למעט הון תנועות .37623261.6751.9561.9542,868 2,5043. Capital movements excluding
במוסדות assetsofcentralmonetaryנכסים

מרכזיים institutionsמונטריים (net) total'
הכל4 סך (נטו)

מונטרי לא סקטור 3.16294431,2511,2861,9341,392 1,8263. 1 Nonmonetary sector
פרטי סקטור 3.1198 163303610612126 3363. 11 Private sector

ישירה השקעה 3.1113.11 1 Direct investment
בישראל 5810011352 1113 118in Israel
בחו"ל 666 1869 81abroad

למועד הלוואות 3.11211910168133 1378 343.112 Long term loans
ארוך

למועד נכסים 3.11331646758^16 423.1 13 Long term assets
>ני"ע< (securities)ארוך

והתחיי הלוואות 3.11422821163516226139 1153.114 Short term loans
קצר למועד andכויות liabilities
למועד נכסים 3.1154428971235743 2603.1 15 Short term assets

קצר
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(המשך) ישראל1 של התשלומים מאזן .1 /r לוח
TABLEVII/1.ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS' (cont.)

דולרים $מיליוני million

§1976§1977§1978§1979§1980§19811982

ממשלה 3.127276069486761,3221,4901,2663.12 Government

התחייבויות 3.121

ארוך למועד
1,0739288801,1241,3951,2721,2413.121 Long term

liabilities

התחייבויות 3.122

קצר למהגר
7824 12016423313.122 Short term

liabilities

נכסים 3.123

קצר למועד
4242981884n11521563.123 Short term

assets

המונטרי הסקטור 3.2133 117424670206781,4763.2 Monetary sector

נכסים 3.21634118958281,2817868223.21 Assets

התחייבויות 3.22703541,3191,4981,3011,4642,2983.22 Liabilities

של חוץ במטבע נכסים .4

מונטרייס מוסדות

והתחייבויות מרכזיים

הכל קשורותסך

1852159402395695778644. Assets in foreign currency

and related liabilities of
the central monetary

institutions total

נכסים 4.1274215926 179482^*967984.1 Assets

התחייבויות 4.289 14608781664.2 Liabilities

 נטו הון 5771117351,71713851,922,004NETתנועות CAPITAL

(3+4) כולל4 MOVEMENTSסך 

GRAND TOTAL4 (3+4)

זכויות של הקצאה .5

מיוחדות משיכה
' 2727 2;5. AllocationsofSDR

סטטיסטיים הפרשים .6461 19S/5!95 561 606 8816. Statistical discrepancies

1 The symbol() is for debit. 2 Data were corrected alter a אחרי תוקנו הנתונים 2 חובה. מציין ( ) סימן .1
double counting error had been found; cf. "Current Account" י" השוטף" "החשבון בסעיף הסבר ר' ברישום; כפילות שנתגלתה
the introduction. 3 Insurance transactions are recorded as net בניכוי כפרמיות נרשמות נטו ביטוח עסקאות 3 במבוא.
insurance, i.e., premiums less claims; cf. "Current Account"in the במבוא. השוטף" "החשבון בסעיף הסבר ר' ; nw3n
introduction. 4 An increase in the liabilities appears as בנכסים עלייה חיובי. כנתון מופיעה בהתחייבויות עלייה 4
positive datum, an increase in assets as negativedatum >). .() שלילי כנתון
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ושירותים סחורות חשבון  .2/t לוח
TABLEVII/2.GOODS AND SERVICES

דולרים $מיליוני million

§1977§1978§1979§1980§19811982

סחורות1 סחר 1. 1.1ו MERCHANDISE1
למאזן מותאם סחורות יצוא 1.113,403.54,074.84,759.15,797.65,902.75,572.61.11 Exports of goods adjusted

toהתשלומים balance of payments
חוץ סחר לפי יצוא 1.1112,962.73.716.14.313.45.291.95,328.95,016.81.111 Exports according to Fo

reign Trade Statistics
ושומרון ליהודה יצוא 1.112466.4389.5488.9582.4664.2639.21.1 12 Exports to Judaea and

עזה Samariaולחבל and Gaza Area
אחרות התאמות 1.11325.630.843.276.790.483.41.113 Other adjustments
(פו"ב) סחורות יבוא 1.125,387.16,725.87,922.88,981.59,410.88,872.01.12 Imports of goods (f.o.b.)

התשלומים למאזן adjustedמותאם to balance of
payments

סחר7/7/ לפי יבוא 1.1214,648.05,528.27,396.57,878.37,847.07,960.41. 121 Imports according to Fo
reign Trade Statistics

ושומרון מיהודה יבוא 1.1 נ 2154.3165.2168.8224.3288.6258.41.122 Imports fromJudaeaand
עזה Samariaומחבל and Gaza Area

ביטחוני יבוא 1.1231,013.61,521.71,152.61 ,655.32,160.01,520.41.123 Defence imports
אחרות התאמות 1.124^428.8489.3776.4795.1884.8867.21.124 Other adjustments

הכל סך שירותים 1.2.2SERVICES TOTAL
הכנסות 2,073.52,547.93,271.83,991.24,534.44,592.5INCOME
הוצאות 2,473.53,015.03,765.24,587.25,361.86,012.2EXPENDITURE

יהודה עם עסקות :Thereofמזה: transactions with
עזה וחבל Judaeaושומרון and Samaria

and Gaza Area
הכנסות 84.679.0103.2126.8126.3128.9 Income
הוצאות 192.8191.4271.2302.3330.7348.5 Expenditure

ותחבורה הובלה שירותי 1.211.21 Freight and transportation
הכל הכנסותסך 1.211739.7854.7901.21,108.11,114.61,019.21.211 Income total

יצוא 102.0117.4158.1182.2188.3184.1Exportמטעני cargoes
זרים נמלים כין 309.3393.4355.9432.4418.9400.1Cargoesמטענים between foreign ports

נסיעה 178.3169.9194.4203.0202.3173.9Passengerדמי fares
חכירה 56.265.455.288.894.662.1Charterדמי hires
נמל 46.957.569.8104.9108.1113.1Portשירותי disbursements
דלק :18.530.139.276.068.966.8Thereofמזה: bunker oil

47.051.167.896.8102.485.9Otherשונות

הכל הוצאותסך 1.212783.8978.41,162.81 ,242.01,369.31,354.81.212 Expenditure total
יבוא 124.8179.8200.5181.9262.3264.8Importמטעני cargoes
נסיעה 59.285.1121.0141.6166.4165.6Passengerדמי fares
חכירה 110.4186.4180.7146.8142.5125.3Charterדמי hires
נמל 286.2349.8437.6516.4540.2528.2Portשירותי disbursements
דלק :120.9120.6204.0225.9226.1208.9Thereofמזה: bunker oil

203.2177.3223.0255.3257.9270.9Otherשונות

1 Additional detail see in Chapter VIII  Foreign Trade. חוץ. סחר  חי בפרק ראה נוסף פירוט 1
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(המשך) ושירותים סחורות חשבון  .2/T לוח
TABLEVII/2.GOODS AND SERVICES (com.)

דולרים $מיליוני million

§1977§1978§1979§1980§19811982

הכנסות וווץ' נסיעות 1.22568.5689.7795.4903.3977.3899.5L22 Travel1  Income

הוצאות 245.4347.7460.0532.6621.1652.7Expdt.

הכנםות  ביטוח 1.237.516.822.027.046.528.51.23 Insurance  Income

הוצאות 92.054.643.041.028.624.9 Expdt.

הכנסות ישראליות חברות 1.2317.516.822.027.012.728.51.231 Israeli companies  Income

הוצאות 


Expdt.

הכנסות זרות חברות 1.232


33.8


1.232 Foreign companies  Income

הוצאות 92.054.643.041.028.624.9Expdt.

הכנסות מהשקעות הכנסות 1.24370.8494:2807.21,052.51,484.31,657.31.24 Investment income  Income

הוצאות 781.6993.61,378.61,966.52,756.6 2,320.4Expdt.

הכנסות  ישירה מהשקעה 1.241


2.31.241 Direct investment  Income

הוצאות 70.157.463.169.5104.5134.0Expdt.
הכנסות אחר 1.242370.8494.2807.21,052.51,484.31,655.01.242 Other  Income

הוצאות 711.5936.21,315.51,897.02,215.92,622.6Expdt.

הכנסות אחרים שירותים 1.25365.0472.5727.0885.3897.7968.01.25 Other services  Income

הוצאות 456.7490.7589.8657.1904.41,101.2Expdt.

הכנסות אישיות הכנסות 1.25136.542.880.3111.6144.1141.01.251 Personal income  Income

הוצאות 188.4198.0271.2314.4365.3379.3 Expdt.

הכנסות סוכן דמי 1.252176.6252.4411.7546.2323.3272.51.252 Agents' fees  Income

הוצאות  .100.5147.3149.9157.3175.6218.3Expdtי
הכנסות אחר 1.253151.9177.3235.0227.5430.3554.51.253 Other 10ז11001

הוצאות 167.8145.4168.7185.4363.5503.6Expdt.

הכנםות ל.נ.מ.א. ממשלה 1.2622.020.019.015.014.020.01.26 Government n.e.s.  Income

הוצאות 114.0150.0131.0148.0118.0122.0 Expdl.

1 For revisionof series see introduction.
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סקטור לפי ישראל, של בחובות שינויים ז/3. לוח
דולרים מיליוני

19731974197519761977

השנה לתחילת החוב 5,6226,9198,34210,15111,731יתרת

הכל התשלומיםסך למאזן מותאם שינוי .180S6371.1721.306963

(נטי) ממשלה 1.16585048111,151936

(נטון ארוך 6354588811,073928מועד
תקבולים כחו"ל חוב איגרות 502326310347355מכירת
תשלומים 143 161172 184 181

תקבולים ארה"ב ממשלת 3422907771,018966הלוואות
תשלומים 99136124 161230
תשלומים מקומי במטבע פירעון 8614638מזה:
תקבולים אחרות ממשלות 5654687636הלוואות
תשלומים 63232327
תקבולים מסחרי 4אש1אי

1

תשלומים 56431
תקבולים בינלאומיים 13389ארגונים

תשלומים 22376
תקבולים 5119832563אחר
תשלומים 2026342357

(נטון קצר מועד
תקבולים מסחרי אשראי מזה:

23
57

46
178

70
162

78
250

8
147

תשלומים 34 132232 172 139

(נטו) פרטי 1.2185551466627
(נטו) ארוך 195455411910מועד

תקבולים בינלאומיים 11151510ארגונים

תשלומים 8910166
תקבולים מסחרי 7226253339אשראי
תשלומים 4743413652
תקבולים מטבע להמרת המדינה בערבות 26253339מזה:

תשלומים 39\\3652
תקבולים ארה"ב ממשלת 10הלוואות

תשלומים  1 1028
תשלומים מקומי במטבע פירעון 11028מזה:



תקבולים אחרות 257138188297196הלוואות

תשלומים 8982123141 167

תקבולים חוב לתשלום המדינה בערבות 271266מזה:

תשלומים 25151825
תקבולים מטבע להמרת המדינה 103153בערבות

243170
תשלומים 4952106 117

(נטו) קצר 1010925317מועד

תקבולים מסחרי 9442282122199אשראי

תשלומים 8341199187201
תקבולים  מטבע להמרת בערבות 42282122199מזה:

1199187201^תשלומים
תקבולים 68821825101אחר

תשלומים 89739 1382
תקבולים חוב לתשלום המדינה בערבות 75177מזה:
תשלומים  1241
תקבולים מטבע להמרת המדינה 3462237בערבות

תשלומים 6937677
תקבולים הבינלאומית המטבע מקרן הלוואות 1.37821589
35תשלומים

(נטו) ערך התאמות .29313310574267

אחרות ממשלות הלוואות מזה:
696571167

1 1

אחרות התאמות .3
188


5911

חוץ במטבע זרים של בפיקדונות שינוי .4396465742141654

השנה לסוף החוב 6,919834210,15111,73113,604יתרת
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TABLEVII/3.CHANGES IN ISRAEL'S LOANS, BY SECTOR

$ million

1982 §1981 1980$ 1979 1978

OUTSTANDING LOANSAND LIABILITIES AT
BEGINNINGOF YEAR

L Change adjusted to the Balance ofPayments total
\.\ Government (net)
Longterm (net)
Bonds issued abroad

U.S. Government loans

Thereof: to be repaid in local currency
Other Governments' loans

Trade credits

International organizations

Other

Shortterm (net)
Thereof: trade credits

1.2 Private (net)
Longterm (net)
International organizations

24,505 22,090 19,595 16,427 13,604

 receipts
 payments
receipts
 payments
 payments
receipts
 payments
receipts
 payments
receipts
 payments
receipts
 payments

receipts
 payments

receipts
 payments

Trade credits receipts
 payments

Thereof: convertibility guaranteedby the State receipts
 payments

US. Government loans receipts
 payments
 payments
receipts
 payments

Thereof: repayment guaranteed by the State receipts
 payments

convertibility guaranteed by the State  receipts
 payments

Thereof: to be repaid in local currency
Other loans

Shortterm (net)
Trade credits  receipts

 payments
Thereof: convertibility guaranteed by the State receipts

 payments
Other receipts

 payments
Thereof: repayment guaranteed by the State receipts

 payments
convertibility guaranteed by the State receipts

 payments
 receipts
 payments

L3 Loansfrom I.M.F.

< Valuation adjustment (net)
Thereof: other governments* loans

1.Other adjustments
1. Changeinforeigners'foreign currency deposits
DUTSTANDING LOANSAND LIABILITIES AT END OF YEAR

1.285
1,241
1,241
557

400
1,086
 177
5
144

74

4
9
171
61

110
8

0
4
84

81

1.269
1,272
1,272
518

440
1,111
205
6
39

56

13
 10
337
35

78
34

5
135
45

1.421
1,395
1,395
450

298
1,368
215
6
99

50

14
 10
68

31

86
137

 179

1714
1,124
1,124
414

334
1,142
204
5
67

0
19

 10
87

 13

650
133

 11
36

33

I 106
795
863

430
244

887
197
6
104

103
0
0
16
8
11

33
68

3

71
325
168

6
50

58

399331105204240
217190163323247

46
 14

297_

 198_

157517223112118
3491,4232,6923,1242,918

3551,0452,5443,0522,896

213344729755808
50205654715712

0
0

70


8460608166
9538163228109
4357 140 18776

56174661

1.6781.5901.3031.3732.278
16,42719,59522,0902430527.059
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לארץ לחוץ ישראל חובות ז/4. לוח

שנה סוף רולריס; מיליוני

' /y \

1 ,':'.'\,/ j

_ ,,; ) חובות; .. . .'1 .

כולל .סך י

Liabilities
 grand._ ■ 1

total

חוץ נכסי
הכל סך

Foreign
assets 
total

חובות
נטו

Liabilities
net

חובות הכל סך
חוץ נכסי בניכוי
הבנקים של
המסחריים'

Total liabilities
less foreign
assets of
commercial
banks'

בנק
ישראל

Bank of
Israel

הממשלה

הכל סך
Total

ארוך למועד
י ע  ן

הכל סך
Total

,7 !ו.ז.
1=5+6+10+1323=12456=7+97

196094627067689099685676

. .1,094א1961 r3657291,00988776766

19621,244 '■';52372 1,15565896883נ

■ 1963 1י ,399 :. ■.6567431,299721,0021.001

,,196.41,560 ... ;7028581,447511,1211.120

19651,8048259791.673581,2691.247

נ19661,9348051,129 ,784531,3681,328
V,' I

19672,1801,0361,1441,993351,6251.618

"' 19682,414 " "9681,4462,201231,7811.769

:1969
,!■■)
1970

2,816 t ■

3,583

774

962

2,042

2,621

2,504

3,104

50

53

2,077

2.617

2.055

2,547

'"19714,7611,5853,1763,944123,1343.040

19725,622 y2,5323,0904,37753,4753,418

..19.73.6,919 .. ...3,8903,0295,21524,1624.068

; b19748,342'3,1125,2306,74324,9764,832

r. 197510,151 : .3,4876,6648,25745,9385,865

.,197611,7313,8437,8889,737127,2217,069

1977
It f

13,6044,7828,82211,096118,3248,135

197816,4276,9309,49712,978209,0289,028

197919,5958,46011,135 .15,2842510,15010,150

'"1980'§'22,09010,14311,94716,5441711 ,22810,228

1981 §24,50511,15313,35218,2131712,23312,233

,.;1982*27,959 r12,45315,50620,9231513,33213,332

הבנקים נכסי הפחתת ע"י מתקבל הנתון המשק. של ההתחייבויות סך כאל זה לנתון מתייחס חוץ) מטבע על כמןיישראליגהמפקח 1

זה). בלוח 1 (טור החובות של הכולל הסך מן ז/5) בלוח 5 (טור המסחריים*
קצר, למועד 2~הווב

BALANCE OF PAYMENTS 206



TABLE VII/4. ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES

S million; end of year

Governmentמונטרי לא  פרטי
Pirvate  non monetary

זרים פיקדונות
. מסחריים בבנקים
Foreign deposits in com
mercial banks inI srael

Long term

קצר למועד
Short term

הכל סך
Total

ארוך למועד
Long term

קצר למועד
Short lerm

הכל2 סך

Total2

של מזה:
זרים בנקים

מזה:
חוב איגרות

Thereof: bonds

Thereof: by
foreign
banks

8910 = 11+1211121314

3889108743454': 25,,I960
420101511153679: 5J 1961

4531318113546102\ 8~i 1962

487120415351121
1

197 1963

523125519857133; 165 1964

5632232822610214920' 1965

5714034825098165'~~ 33
י .'I
J 1966

74373352558018522196?7

821

884

12

22

380

392

289

329

91

63

230

297

1 ■59

j 87

1968
J ..
' 1969

1.019

1.199

70

94

499

629

413

536

86

93

414

986

; 97

\ 458

 197,0
■v

* 1971

1.383577996921071,343' 670\w
1,742941,0139041091,742, 8381973

1.9681441,1566954612.208j 1 ,:1.451974

2.106731.2617085532,9481,6511975

2.2681521.4179244933,081\ 1.6561976

2.4421891.4789455533,791' 2.1611977

2.628


1.9191,2286915.460■ 3,0501978

2.708
2.3731.3521,0217.0473.6201979

2.868


2,4871,2301,2578,358. 4,153§1980

2,946


2,5261,1731,3539,729_ 4,837§1981

3,1042,6031,1481,45512,009 . 5,5361982

I The Bank oflsrael(Controller of Foreign Exchange) refersto this figure as to the total liabilitiesof the economy. The ifgure is calculaied by
deducting the assets of (he commercial banks (Column 5 in Table VH/5) from the total liabilites (column 1 of this table).
2 Most of them for short term.
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חוץ1 במטבע נכסים ז/5. לוח
TABLE VII/5. ISRAEL'S FOREIGN ASSETS'

דולרים; שנהמיליוני $סוף million; endof year

מסחרייםבמוסדותישראלבבנק בבנקים
כולל ofסך IsraelWith BankכספייםWith commercial banksאשראי

ליצואאחרים
הכל הכלמזה:סך בבנקיםסך לזריםפיקדונות זריםהלוואות ערך ניירות

GrandזהבWith otherבחו"ל
totalTotalThereof:monetaryTotalDeposits withLoans toForeignExport

goldinstitutionsbanks abroadforeignerssecuritiescredit

1=2+4+5+92345=6+7+86789

1960270213156
196136527910185850
19625234204114897316
196365651560411007030
196470254556441137637

196582564356511318447
1966805621463415010149
19671.0367154613418712067
1968968663469221316152
1969774412465031226745
19709624594324479366113
19711.5857324336817677140
19722.5321 ,23043571,2451,134III
19733.8901.810461681.7041.327359208 18

19743.1121.20046581,5991,182402255 15
19753.4871.184461051,8941.225647304 22
19763.8431.37345901.9941,368601386 25
19774.7821.571501992,5082,026453504 29
19786.9302.678541053,4492.878500698 71
19798.4603.120571154,3113.399754914 158
198010.1433.394531325,5464,4468031,071 297
198111,1533,542492726.2925,0927261 ,047 474

198212,4533,836424817,0365,8106831,100 543

UJ

<
a.
11.0
tu
U

>

I Excl. foreign currency held by householdsand firmsoutsidethemonetary system in Israel and
also investments in foreign securities or advances on account of imports.

בישראל המונטרית למערכת מחק ופירמות בית משקי ע"י המוחזק מט"ח כולל לא .

יבוא. חשבון על מקדמות או זרים ערך בניירות השקעות לא ואף



חוץ סחר ח'. פרק

הסטטיסטי לשנתון הקורא מופנה והקודם, החדש
והיצוא היבוא נתוני פורסמו שבו ח/4), (לוח 32 מס'
מפורט להסבר .1 מתוקן סיט"ק לפי 1980 לשנת
ראה בישראל לסיווג המיוחדים סעיפים ורשימת
.1981 ,1 מס' ,"pn סחר של לסטטיסטיקה "רבעון
בסיווג ממש"מ. הסיווג מספק שונה פירוט כ.
שממנו החומר לסוג בהתאם המוצרים ערוכים זה
סיווג לפי היבוא סחורות פירוט הסחורה. יוצרה
מוצג ישראל של החוץ סחר בסטטיסטיקת ממש"מ
על המבוסס הנוכחי,3 הישראלי המכס תעריף לפי
פירוט הישראלי. לסחר התאמות עם ממש"מ סיווג
על מוצג הישראלית בסטטיסטיקה היצוא סחורות
חלוקת את הכולל היצוא"4, סחורות "סיווג פי
בהתאם ממש"מ סיווג של הראשיים הסעיפים

הישראלי. היצוא לצורכי
וסוגי סוגים לפי והיצוא היבוא הוצגו זה בשנתון
אחת ספרה לפי (אגרגציה סיט"ק סיווג של משנה

ספרות). ושתי
הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3
לפי היבוא פריטי את מחלק זה סיווג הכלכליים.
של הסופי השימוש הסחורות. של הראשוני הייעוד
הראשוני. מייעודן לעתים שונה מיובאות סחורות
נכללו למחצה ומעובדות מעובדות בלתי סחורות

לייצור''. ב"תשומות
היבוא על הנתונים מתפרסמים ,1973 בשנת החל
סחורות של חדש סיווג בסיס על הכלכלי הייעוד לפי

שונה.5 קבוצות הרכב ולפי לייעודים

הסחורות של והערך הכמויות

העשרונית. השיטה לפי הם והמידה המשקל .4
חומרי ללא הסחורות של נטו המשקל הוא המשקל
(בהתאם מקרים במספר הקיבול. כלי או האריזה
הפנימיים. הקיבול כלי משקל נכלל המכס) לתעריף
cost,) c.i.f. לערך בהתאם נרשם היבוא .5
והוצאות רציף דמי וכולל (insurance, freight,
מקומיות הוצאות מכס"). לצורכי ("ערך סבלות
ב 1981 בשנת הסתכמו היבוא, בערך שנכללו אלו,
מיליון ב106.2 1982 ובשנת דולר מיליון 98.0

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
שהם אלה, נתונים עזה. וחבל ושומרון יהודה
פירוט לגביהן ושאין בלבד גולמיות הערכות
בלוח הכלליים במספרים רק משתקפים מתאים,
להלן ו16 8 סעיפים גם (ראה החוץ סחר מאזן ח/1,
גם כוללים אינם הנתונים זה). בשנתון כ"ז ופרק
סחורות של הישראליות המכס בתחנות העברות
ושומרון ליהודה והמיועדות אחרות מארצות יבוא
ישירות שנשלחו יצוא סחורות ושל עזה וחבל
העולם. ארצות לשאר עזה וחבל ושומרון מיהודה

הסחורות סיווג

שני לפי מתפרסמים והיצוא היבוא נתוני .2
האחיד הבינלאומי ה"סיווג סחורות: של סיווגים
מועצת ו"מינוח (S. 1. T. (סיט"קי.0 המסחר" של

.(C. c. c. (ממש"מ2.א המכס" שיתוף
בסוגים, הסחורות ערוכות סיט"ק בסיווג א.
חומרי מזון, (כגון: כלכלי לניתוח המתאימה בצורה
לפי לתחבורה), ציוד מכונות, כימיקלים, גלם,
המקור. ענף ולפי המוצר עיבוד דרגת של העיקרון
והיצוא היבוא נתוני מתפרסמים ,33 בשנתון החל
.(sueRevised 11) 11 מתוקן סיט"ק חדש: סיווג לפי
.1 מתוקן סיט"ק הסיווג את המחליף זה, סווג
על האו"ם של הסטטיסטית הלשכה ידי על פותח
חוץ סחר נתוני של יותר טובה הצגה לאפשר מנת
נמצא החדש הסיווג בינלאומיות. השוואות לצורכי
בלשכה הותאם והוא העולם ארצות ברוב בשימוש
של המיוחדים לצרכים לסטטיסטיקה המרכזית
הסיווג אין לפיכך, כאן. הנהוג המכס ולסיווג ישראל
הסיווג את וסעיף סעיף בכל תואם הישראלי

הבינלאומי.
הסיווגים, שני לפי הנתונים השוואות לשם

Standard International Trade Classification. Revised II. United Nations Statistical Oiffce. New York ,1975 1

Nomenclature for the ClassipcalionofGoods in Customs Tariffs .Customs Cooperation Council. Brussels ,1955 2
.1981 בדצמבר 20 מיום 397 מס' התקנות py והפטור, המכס תעריף צו 3

.1979 תש"ם ירושלים האוצר, משת .458 והבלו המכס אגף ילקוט היצוא", סחורות "סיווג 4
.1974 .4 מס חוץ" סחר של לסטטיסטיקה ל'ירחון בנספח פורסמו הקודם הסיווג לעומת והשינויים החדש הסיווג תיאור 5
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בעת כמכס שנעשתה הפרטים, ויתר הכמות
השחרור.

לזרם מתייחס ברוטו'' היבוא הכל "סך .8
כסך המכס. ידי על ששוחררו המיובאות הסחורות
ושומרון מיהודה הסחורות יבוא נכלל לא הזה הכל
מיליון כ288 הוא הזה היבוא אומדן עזה; ומחבל

ב1982. דולר מיליון וכ259 כ1981 דולר
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
לשנים היבוא נתוני מובאים ח/10 בלוח .11
וליבוא מתחרה ליבוא המסווגים ו1982 1981
לפי נערכה אלה קבוצות לשתי החלוקה משלים.
תשומה לוחות הכנת לצורך שנקבעו הגדרות
מתחרה יבוא .1977/78 לשנת ישראל של תפוקה
(ללא מס שיעור חל שעליהם מוצרים, אותם כולל
נועד שהמס (בהנחה אחוז מ20 הגבוה קנייה) מס
שלגביהן סחורות ו/או המקומי), הייצור לחיסוי
מסך אחוז 20 על עלה המקומי הייצור אחוז
משלים יבוא ויבוא). מקומי ייצור (דהיינו, המקורות
כמתחרות הוגדרו שלא סחורות אותן כל כולל
שיטת על מפורט הסבר לשם המקומי. בייצור
49 עמ' ראה בהגדרות הקשורות ובעיות הסיווג
תשומה "לוחות ,710 מסי מיוחד לפרסום כמבוא

."1977/78 תפוקה
גבוהה, אגרגציה ברמת מוצגים הלוח נתוני
באינדיקטורים למימצאים להתייחס יש כך ומשום
כמשלימים או כמתחרים מוצרים הגדרת בלבד.
התוספת של מכסימלי בפירוט האפשר, ככל נערכת,
המיוצרים שהמוצרים מאחר אולם, המכס; לתעריף
מאלה בהרבה רחבות כהקבצות מוגדרים במשק
להתייחס, הכרח היה המכס, בתעריף המופיעות
מוצרים הכוללת סחורות לקבוצת כאלה, במקרים
אינם ובחלקם מקומי בייצור מתחרים שבחלקם
בהתאם המיון נעשה אלה, קבוצות לגבי מתחרים.
יבוא בין הייחס השתנות הקבוצה. בתוך לרוב
כזאת קבוצה בתוך משלים ליבוא מתחרים מוצרים
לעומת בלוח. ביטוי לידי יבוא לא שונות בשנים
לערוך היה שאפשר בלוח סעיפים באותם זאת,
שינוי כל מכסימלי, בפירוט הסיווג את למרכיביהם
כין בהשוואה יתבטא כלשהו סעיף בתוך בייחסים

השנים. שתי
טכנולוגיים יחסים פי על נקבעו והמיון הסיווג
במקרים .1977/78 בשנת במשק ששררו וכלכליים
של סגירתו (כמו קיצוני שינוי כשחל דופן, יוצאי

(free on board) f.o.b. בערך נרשם היצוא דולר.
חוץ. לגורמי העמלה ודמי הנחות ניכוי לפני

יבוא גם מוצג ז') פרק (ראה התשלומים במאזן
של ויצוא יבוא ערך .f. o. b. כסיס 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 ידי על וכן וכד' קולנוע
הביטחוני היבוא ערך הוספת ידי ועל היבוא מערך
לאחר המכס. שלטונות דרך משתחרר שאיננו
כסיס (על מוצרים יבוא מסתכם האלו ההתאמות
ו8,872 ב1981 דולר מיליון 9,41 1^ (f.o.b.
ההתאמות אחרי מוצרים יצוא ב1982. דולר מיליון
וב5,573 ב1981 דולר מיליון ב5,903 הסתכם

כ1982. דולר מיליון

הארצות סיווג

על החשבון נשלח שממנה הארץ קנייה: pN .6
לישראל. שיובאו הטובין

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 כאופן
במילים ערובה. ממחסני והשחרורים ותיקון)
על שחרורן עם כמיובאות נחשבות סחורות אחרות,
היבוא. תאריך גם נקבע שלפיו המכס, שלטונות ידי
לפני (פיקדון) עדכון 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 העדכון)
לא הסחורות, ליבוא הנוגעים הפרטים יתר או
בפועל השחרור בתאריך שנרשמו לאלה התאימו
נתוני השנה. בסוף המספרים תוקנו ערבון, נגד
תוקנו 33 בשנתון שפורסמו ,1981 לשנת היבוא
היבוא שבעת המשלוחים כל לגבי זה בשנתון
במשך סודר הסופי ושהחשבון ערבון, נגד שוחררו
המובאים 1982 לשנת היבוא מספרי .1982 שנת
המשלוחים אותם לגבי מתוקנים זה בשנתון
.31 xn 1982 עד שחוסל ערבון נגד ששוחררו
עד ואשר 1982 שנת כמשך שניתנו הערבונות,
הערך, הערכת לפי נרשמו חוסלו, לא הנ"ל התאריך
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ההפרש לחקלאים. המכירות ערך מופחת זה מערך
המספוא. קרן ערך מהוה

היבואן הוצאות הכל בסך הנכלל המסים ערך
על בפועל המסים לגביות מתייחס בשקלים
שחרורים של כמקרים לפיכך, המיובאות. הסחורות
של התחייבויות אותן רק המסים סך כולל בערבון
.(7 סעיף (ראה 31 אשרסולקועת^ במכס היבואנים

היתר. בין כולל, היבוא" הכל "סך .13
עולים, של אישיים חפצים

נלקחו ולא תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים
בחורה;

דואר; בחבילות המתקבלות המתנות ערך אומדן
ומטוסים; אוניות

מונטוייים; לא וכסף זהב
ארצה יבואן אחרי אשר סחורות של משלוחים
בשנייה. לארץ מחוץ ונתקבלו pxV לחוץ הוחזרו

כולל; אינו היבוא" הכל "סך .14
מארצות מקומיות לחברות ציוד של החזרה משלוחי
קבלניות; עבודות לביצוע בו השימוש אחרי אחרות,

ערובה; למחסני יבוא
זברית מזון), (כגון אחרים מוצרים ,(bunkers) דלק
לאוניות 0'ps70x,7 ,(dunnage) ומילוא (ballast)

;pK1? כחוץ ישראליים ולמטוסים
המכס תעריף (פרט חוקי הילך בעלי מטבעות יבוא

;(72.01.2000
בחשבון כלול הערך (אומדן לחימה וכלי צבאי ציוד

התשלומים). במאזן הסחורות

יצוא

הרישום תאריך ,1982 ממרס החל .15
טעינת של התאריך הוא היצוא של הסטטיסטי
נקבע 1982 פברואר עד 1962 מנובמבר הסחורה.
הרשימון התרת תאריך היצוא של הרישום תאריך

המכס. ע"י ליצוא
זרם של הכללי כערך מוגדר ברוטו" "יצוא .16
יוצרו אלה סחורות אם בין לארץ, לחוץ הסחורות
לארץ יובאו אם ובין כארץ 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, כארץ שיוצרו
מישראל סחורות יצוא נכלל לא זה בערך שימוש.
נ הוא זה יצוא אומדן עזה. ולחבל ושומרון ליהודה
ב דולר מיליון וכ639 ב1981 דולר מיליון 667

.1982
"ליצוא מתייחס נטו" היצוא הכל "סך .17
מוחזר" "יצוא המוחזר. היצוא בניכוי ברוטו"
(ללא pxV מחוץ סחורות החזרת ממשלוחי מורכב

שונה מיובאים), מחלקים מכוניות הרכבת ענף
יותר. מאוחרת בשנה המיון

לעיון מצוי המוצרים לפי המיון של מלא פירוט
המרכזית הלשכה של /7/7 לסחר במדור

לסטטיסטיקה.
על לדולר בשקלים ממוצע "תשלום .12
הכל סך פירושו ח/11) (לוח מיובאות" סחורות
שחרור בעת היבוא עבור בשקלים היבואן הוצאות
סי"פ, היבוא ערך (דהיינו המכס מרשות הסחורות
מחולק היבוא) על המסים ובתוספת בשקלים מבוטא
את משקף זה. ממוצע בדולרים. היבוא בערך
ובהרכב המסים בשיעורי הדולר, בשער השינויים
מכס, כוללים; יבוא על המסים המיובאות. הסחורות
שחרור בעת הנגבים קנייה ומס חובה תשלומי
מס סכומי כוללים אינם אך המכס, מרשות הסחורות
יולי בחודש החל היבוא על שהוטלו מוסף ערך
מוצרים על מוסף ערך מס של הגבייה אומדן .1976
והעלו ש' מיליון ב2.704 הסתכם ב1980 מיובאים
מוצרי לכל בממוצע ש' ב0.34 הדולר מחיר את
סכום זה. במס החייבים למוצרים ש' וב0.39 היבוא
והעלה ש' מיליון 6,633 היה ב1981 שנגבה המס
החייב היבוא ועל היבוא כל על הדולר מחיר את
בהתאמה. ש' וב0.89 ש' ב0.83 מע"מ בתשלום
המלאי על יתר מס היטל כולל אינו המסים סך
היבוא הפקדת גם היבוא. בשלב מוטל שאיננו
בחישוב בחשבון 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 במקרים (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
ערך את הקנייה מעלות מנכים אין בארץ, למוצר
התמיכות. חישוב בעת חלקן או הנ"ל ההוצאות
מטה כלפי מוטה המחושב הדולר שער כתוצאה,

קרנות. להם אשר מוצרים עבור
של בלירות הערך מחושב המספוא בקרן
נתוני לפי סי"פ הערך פי על המיובאות הסחורות
מרשות השחרור תאריך של החליפין וכשער המכס
מקומיות. הוצאות עבור זקיפה בתוספת המכס,
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מקורות

הטפסים משמשים לנתונים כמקורות .21
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

חישוב שיטות

והכמויות המחירים6 מדדי

של ממוצע כערך מחושבים המחירים מדדי .22
השינוי אין שבהם במקרים סחורות. ויצוא יבוא
השינוי את לייצג יכול סחורות של הממוצע בערך
בהגדרת אחידות חוסר בגלל  המוצר במחיר
 מספיקה אינפורמציה חוסר בגלל או הסחורה
המחירים במחיר, לשינוי באינדיקטורים משמשים,
בחוץ המתפרסמים מוצרים של המחירים ומדדי
של המשקלים לפי מחושבים המחירים מדדי לארץ.
הכמות מדרי פאשה). (נוסחת השוטפת התקופה
המחיר. במדדי הערך מדדי חלוקת ידי על מתקבלים

לספירס. נוסחת לפי מדד היא התוצאה
והם הקודמת, השנה בסיס על מחושבים המדדים
בסיס על ,1973 בשנת החל ומוצגים, משורשרים
קודמות לשנים המדדים .100=1972 ממוצע
לקשר אפשר .100= 1968 ממוצע בסיס 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 מרדים לספירס. נוסחת לפי גם מחושבים
סחר של לסטטיסטיקה בירחון לראשונה פורסמו

.1975 ,1 מס' חוץ,

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 .18
אין ולכן קונסיגנציה בסיס על מבוצע הטריים
בעת המכס שלטונות בפני המוצהרים הערכים
של הסופי המכירה ערך את תמיד מייצגים המשלוח
היצוא ערך על הסופיים הנתונים אלה. סחורות
סופית הסדרה לאחר מתקבלים הדר פרי של
הנתונים תיקון המאפשרים החשבונות של
לשנת עד הדר פרי יצוא על המספרים הסטטיסטיים.
בנתוני כולם. תוקנו זה, בשנתון המובאים ,1981
תיקונים לחול עשויים 1982 לשנת הדר פרי יצוא

קלים.

חפצים היתר: בין כולל היצוא" הכל "סך .19
את שעזבו מהגרים ידי על יוצאו אשר אישיים

הארץ;
זרים ולמטוסים לאוניות המסופקים ומזון דלק
החל ביצוא (נכללים ישראליים ואויר ים ^נמלי

;(1969 שנת מנתוני
דואר; בחבילות הנשלחות המתנות ערך אומדן

ומטוסים. אוניות

כולל: אינו היצוא" הכל "סך .20
ידי על הנשלחים מטוסים של וחלקים מנועים
בחוץ נציגיהן או לסניפיהן מקומיות תעופה חברות
לכן קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים לא^;
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

היצוא מחירי מדד לבין (13 ■ י/12 (לוחות מחירים  י' בפרק המופיע נטו" פו"ב יצוא "מחירי 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 הוספת ללא ארה"ב, של בדולרים היצוא ערכי לפי כאן המדד מוצג כן.
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נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים מיוחדים פרסומים
(1964) היצוא סחורות קטלוג 16 1974 כלליים סיכומים ישראל של החוץ סחר 498
(1967) היצוא סחורות סיווג 25 1977/7X יבוא ייעודי סקר 645
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החוץ סחר מאזן  ח/ו. לוח

ברוטו מוחוויבוא נטויבוא ברוטויבוא מוחוריצוא יצוא
Gross importsReturned 15Netז0קוח1 importsGross expotrsReturned expotrs

123  1245

דולריםמיליוני
1949253.11.2251.928.5
1950302.01.7300.335.1
1955336.82.4334.489.1

1956378.42.8375.6107.10.6
1957434.92.1432.8141.31.1
1958423.12.2420.9140.61.5
1959430.02.7427.3178.82.4
1960502.77.0495.7216.65.3

1961592.08.1583.9245.36.2
1962634.58.3626.2279.27.8
1963672.110.1662.0351.513.2
1964837.522.0815.5372.420.5
1965835.821.3814.5429.623.5

1966838.221.1817.1503.426.5
1967777.920.9757.0554.437.2
19681,120.827.61,093.2639.237.1
19691,332.528.11,304.4729.340.6
19701,462.028.51,433.5778.745.1

19711,833.321.71,811.6957.642.5
19721,987.025.61,961.41,147.047.1
19733,012.243.72,968.51 ,459.067.2
19744,215.338.84,176.51,825.788.3
19754,172.663.94,108.71,940.7106.2

19764,140.463.84,076.62,414.5108.6
§19774,806.984.54,722.43,081.7119.0
19785,843.4212.45.631.03,921.3205.2
19797,51).2114.77,396.54,546.3232.9
19808,027.3!49.07,878.35,537.5245.6

§19817,992.6145.67,847.05,670.1341.8
19828,116.1155.77,960.45,281.5264.7

יהודהכולל עם הסחר עזהאת וחבל ושומרון
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

§ 19775.036.484.54,951.93,544.0119.0
19786,009.3212.45,796.94,311.3205.2
19797,683.0114.77,568.35,043.7232.9
19808,254.1149.08,105.16,109.1245.6
19818. 280.4145.68,134.86,337.5341.8
19828,374.6155.78,218.95,920.5264.7
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TABLE VIII/1.  BALANCE OF FOREIGN TRADE

על היבוא כאחתעודף לנפשהיצוא Tradeהמםחר per capita
נטו מהיבואהיצואיצוא

Net exportsExcess of 15Exportsץ0קתז1 as המסחרייצואיבוא90 הגירעון
over exportsof importsImportsExportsTrade deifcit

6  ר45  3686: 391011

lionS m i Dollarsדולרים1
28.5223.411.324127214
35.1265.211.723728209
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
271.4 .354.843.3273' 118155
338.3323.751.1278142136
351.9463.643.1329142187
406.1408.449.5317158159

476.9340.258.4311181129
517.2239.868.327919188
602.1491.155.1389214175
688.7615.752.8451238212
733.6699.951.2481246235

915.1896.550.5589297. 292
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
2,962.71,759.762.71,293811482
3,716.11,914.966.01,507994513
4,313.43,083.158.31,9531,139814
5,291.92,586.467.22,0261,361665

5,328.92,518.167.91,9731,340633
5,016.82,943.663.01,9581,235723

Incl. trade with Judea and Samaria and Gaza Area
227.1 531.870.128019684
454.4 653.059.0394232162
561.6 756.657.4456262195
644.3 807.555.6488271217
824.4 1,017.553.7598330268
765.2 ■ 1,236.961.8630389241

1,449.1 1,586.152.2924483441
2,244.2 2,039.547.6,268604664
2,028.1 2,202.252.1,223637586
1,522.1 2,698.663.9,180755425
1,526.9 3,425.069.2,355938417
1,690.8  4,106.170.8,551,100451
2,757.5 4,810.863.9,999,271728
2,241.6 5,863.572.32,085,508577
2,139.1 5.995.773.72,055,514541
2,553.6 5,665.368.92,023,394629
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וערך מחיר נפח, ויצואמדדי יבוא  דו/2. לוח
TABLEVIII/2.IMPORTS ANDEXPORTSINDICES OF VOLUME, PRICE AND VALUE

ExportsיצואImportsיבוא
חליפין' תנאי

נפח
Volume

מחיר
Price

ערך
Value

נפח
Volume

מחיר
Price

ערך
Value

Terms of
irade1

Base: 1968=100 הבסיס:

1955301023115951493

19563210835171001793

19573411640211042290

19583810339211022199

1959391004031922892

1960461004638893489

196156975442903893

196261955849894494

196364966259935597

196478987762935895

1965751007569976797

196673102757710379101

19676810270861018799

1968100100100100100100100

1969113105119109105114100

197012410613011710412299

197115010916413810815099

1972153116177154116179100

,1972=100: ovj7Base:

197311912815210312312796

197412117521210914515983

197511518321011115216983

197611617920813615521187

197712519424414918026993

1978130228295149229342100

197913627737615326039794

198012133340416729048387

§198112532340217827849586

198213829640817626246189

1 Expotr price index divided by import price index. היבוא. נ^ירי במדד מחולק היצוא מחירי מדד 1
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כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי כלכלי ענף לפי יצוא, מדדי  .3/n לוח
TABLEVIII/3.INDICES OF EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND INDICES OF

IMPORTS, BY ECONOMIC USE

Base: 1972=100 הבסיס:

1979198019811982

נפח
V0
lume

מחיר
Price

ערך
ValueVo

lume

מחיו
Price

ערך
Value

נפח
Vo
lume

מחיר
Pirce

ערך
ValueVo

lume

מחיו
Price

ערך
Value

אי ו soצ r tExp
עיקרי Mainענף branch

הכל 153397סך 260167290483§178278495176262461TOTAL

174353חקלאות 203148240355§170224381183193352Agriculture

הדר פרי 119243מזה: 20597230223§11021423599180177Thereof: cilrus

151404תעש"ה 268169297503179286512175273478Industry

ליהלומים) (פרט 195458תעשייה 235223269598250261653252251635Industry
)excl. diamonds)

מלוטשים 102332יהלומים 32611034437810232232790303271Diamonds, polished

אי ו tב s) o rI m

כלכלי Economicייעוד use

הכל 136376סך 277121333404125323402138296408TOTAL

תצרוכת מועדי
ישירה לצריכה

!50316 210I1C249274167229382204201410Consumer goods for
direct consumption

קיימא בני 146329מזה: 22611:235267204212432235201479Thereof: durables

לייצור 136414השומות 3051 2s37547912!36445713>329441Production inputs

יהלומים מזה:
גולמיים

89104 279 313342< 3545(307i 1816281191Thereof: rough
diamonds

השקעה 12996נכסי 281 21S234104 22!231 24C13233304Investment goods
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ח תיקון סיט"ק, של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח
TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. II, SECTION AND DIVISION

$ion"ולריםמיליוני mil

Importsיבוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

1980§19811982

הסחורות 8,027.37,992.68,116.1ALLכל COMMODITIES

למזון0 בעיקר חיים ובעלי 667.5762.0682.0Foodמזון and live animals0

chieflyfor food

למזון00 בעיקר חיים .1.31.5Iבעלי 5Live animals chiefly for food00

בשר01 ועיבודי 76.0126.4103.4Meatבשר and meat preparations01

וביצים02 חלב 8.514.212.9Dairyמוצרי products and eggs02

ועיבודי03 וכדי 21.725.222.0Fishדגים and the like and03

preparationsדגים thereof

דגנים04 ועיבודי 310.7347.1336.3Cerealsדגנים Sc cereal preparations04

טחונה בלתי חיטה :109.8104.9121.8Thereofמזה: wheat, unmilled

טחון בלתי ,89.196.060.6maizeתירס unmilled

וירקות05 53.654.947.0Fruitפירות and vegetables05

הדר פרי מזה:
Thereof: citrus

משומרים 20.823.215.0fruitפירות preserved

ודבש06 סוכר עיבודי .119.2סוכר. 117.480.0Sugar, sugarpreparations 4 honey06

תבלין07 קקאו. תה, ,74.159.463.1Coffeeקפה. tea, cocoa, spices and07

manufacturesומוצריהם thereof

קפה \46.5מזה: 37039.0Thereof: coffee

חיים08 לבעלי 6.08.5Feedמזון for animals08

טחונים) בלתי לדגנים .excl)(פרט unmilled cereals)

שונים09 מזון 6.47.57.3Miscellaneousעיבודי edible products09

and preparations

וטבק1 28.732.446.6Beveragesמשקאות and tobacco/

4.86.316.8Beverages11משקאותןן

טבק12 ועיבודי 23.926.129.8Tobaccoטבק £ tobacco manufactures12

שאינם2 מעובדים בלתי 365.5467.2396.5Crudeחומרים materials. inedible,2

לדלק) (פרט למאכל exceptניתנים fuels

י'21 ועורות פרווה ,7.35.0Hides^6.6שלחים. skins and furskins, raw21

מעובדים בלתי
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(המשך) 11 תיקון סיט"ק, של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  .4/n לוח
TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. II, SECTION AND DIVISION

)cont.)

Sולריםמיליוני million

Exportsיצוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

1980§19811982

הסחורות 5,537.55,670.15,281.5ALLכל COMMODITIES

למזון0 בעיקר חיים ובעלי 616.1680.6645.2Foodמזון and live animals0

chieflyfor food
למזון00 בעיקר חיים 6.65.18.6Liveבעלי animals chiefly for food00

בשר01 ועיבודי 47.155.135.1Meatבשר and meat preparations01

וביצים02 חלב 9.99.64.8Dairyמוצרי products and eggs02

ועיבודי03 וכדי 0.91.11.0Fishדגים and the like and03

preparationsדגים thereof

דגנים04 ועיבולי 7.47.510.1Cerealsדגנים <cf cereal preparations04

טחונה בלתי חיטה :00.10Thereofמזה: wheat, unmilled

טחון בלתי ,0.10.10.2maizeתירס unmilled

וירקות05 505.0548.8504.8Fruitפירות and vegetables05

הדר פרי :231.1246.3185.6Thereofמזה: citrus

משומרים 152.8154.2155.5fruitפירות preserved

ודבש06 סוכר עיבודי ,3.65.911.7Sugarסוכר, sugar preparations Sl honey06

תבלין07 קקאו. תה, ,5.38.26.8Coffeeקפה, tea, cocoa, spices and07

manufacturesומוצריהם thereof

קפה :0.50.30.6Thereofמזה: coffee

חיים08 לבעלי 18.319.419.2Feedמזון for animals08

טחונים) בלתי לדגנים .excl)(פרט unmilled cereals)

שונים09 מזון 11.919.943.1Miscellaneousעיבודי edible products09

and preparations

וטבק1 7.47.4IIIBeveragesמשקאות and tobacco/

7.36.88.2Beverages11משקאות11

טבק12 ועיבודי 0.10.62.9Tobaccoטבק £ tobacco manufactures12

שאינם2 מעובדים בלתי 286.5337.2334.8Crudeחומרים materials, inedible,2

לדלק) (פרט למאכל exceptניתנים fuels

ועורות21 פרוות ,0.20.10Hidesשלחים, skins and furskins, raw21

מעובדים בלתי
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(המשך) 11 תיקון סיט"ק, של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  .4/n לוח
TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. II, SECTION AND DIVISION

)cont.)
$ million דולרים מיליוני

Importsיבוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

§1980§19811982

שמניים22 ופירות שמן 132.8170.4140.5Oilזרעי seeds and ollaginous fruit22

גומי23 (כולל מעובד בלתי 30.328.728.3Crudeגומי rubber (incl. synthetic23

שנית) מופק וגומי andסינתטי reclaimed)

ועצים24 77.182.681.8Corkשעם and wood24
פשוט מעובד או מעוצב עץ :43.857.055.3Thereofמזה; wood. shaped

or simply worked

נייר25 ופסולת עץ 31.438.031.5Pulpציפת and waste paper25

לטופסי26 (פרט טקסטיל Textileסיבי ifbres (excl. wool tops)26
ופסולת 43.170.647.5andצמר) their wastes

כותנה :8.333.812.9Thereofמזה: cotton
19.319.319.1woolצמר

גולמיים.27 ומינרלים גולמיים 29.146.043.3Crudeדשנים fertilizers and minerals27

יקרות) ואבנים דלק לפחם, .excl)(פרט coal, petroleum
and precious stones)

מתכתיים28 וגרוטאות 3.97.56.0Metalliferousמחצבים ores and scrap28
החי29 מן מעובדים בלתי 11.216.112.6Crudeחומרים materials, animal29

ל.נ.מ.א. הצומח. andומן vegetable, n.e.s.

סיכה3 שמני מינרלי, .2.117.02.017.71.860.0Mineralfuelsדלק lubricants A related3
דומיס materialsוחומרים

פחם32 ולבני קוקס פחמי ,0.80.70.3Coalפחם, coke and brikquettes32

וחומרים33 נפט מוצרי ,2,116.22,016.91,859.7Petroleumנפט, petroleum pruducts33
andדומים related materials

ומעובדים34 טבעיים ,00.10Gasגזים. naturaJ 81 manufactured34

החי4 מן ושעוות שומנים 19.916.816.0Animalשמנים, and vegetable oils, fats4
הצומח andומן waxes

החי41 מן ושומנים 0.40.20.4Animalשמנים. oils and fats41

יציבים42 הצומח, מן ושומנים 12.710.38.9Fixedשמנים vegetable oils and fats42
ומן43 החי מן ושומנים 6.86.36.7Animalשמנים £ vegetable oils Sl fats43

ושעוה ודונג מעובדים, ;processedהצומח waxes of animal

הצומח ומן החי orמן vegetable oirgin

ומוצריהם5 498.5532.8549.1ChemicalsArelatedproductsכימיקלים n.e.s.5

אורגניים51 166.2173.8165.2Organicכימיקלים chemicals51
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(המשך) 11 תיקון סיט"ק, של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  .4/n לוח
TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. II, SECTION AND DIVISION

)cont.)

דולרים Sמיליוני million

משנהסמל וסוג סוג
Exportsיצוא

Section and divisionCode
§ 1980§19811982

שמניים22 ופירוח שמן 12.015.113.3Oilזרעי seeds and ollaginous fruit22

גומי23 (גולל מעובד בלתי 0.40.10Crudeגומי rubber (incl. synthetic23

שנית) מופק וגומי andסינתטי reclaimed)

ועצים24 0.20.40.2Corkשעם and wood24

פשוט מעובד או מעוצב עץ :0.20.40.2Thereofמזה: wood, shaped

or simply worked

נייר25 ופסולת עץ 0Pulpציפה and waste paper25

לטופסי26 (פרט טקסטיל Textileסיבי ifbres (excl. wool tops)26

ופסולת 115.6138.4135.8andצמר) their wastes

כותנה :101.6123.0120.6Thereofמזה: cotton

9.39.69.2woolצמר

גולמיים.27 ומינרלים גולמיים Crudeדשנים fertilizers and minerals27

יקרות) ואבנים דלק לפחם, .excl)40.268.574.2(פרט coal, petroleum
and precious stones)

מתכתיים28 וגרוטאות 12.613.110.1Metalliferousמחצבים ores and scrap28

החי29 מן מעובדים בלתי 101.5101.2Crude>.105חומרים materials, animal29

ל.נ.מ.א. הצומח, andומן vegetable, n.cs.

סיכה3 שמני מינרלי, 15.217.816.8Mineralfuels.lubricantsandrelated3דלק

דומים materialsוחומרים

פחם32 ולבני קוקס פחמי ,0.1Coalפחם, coke and brikquettes32

וחומרים33 נפט מוצרי ,15.117.816.7Petroleumנפט, petroleum pruducts33

andדומים related materials

ומעובדים34 טבעיים ,000.1Gasגזים, natural Sl manufactured34

החי4 מן ושעוות שומנים 9.56.68.7Animalשמניס, and vegetable oils. fats4

הצומח andומן waxes

החי41 מן ושומנים 0.30.10.3Animalשמנים, oils and fats41

יציבים42 הצומח. מן ושומנים 8.96.37.8Fixedשמנים vegetable oils and fats42

ומן43 החי מן ושומנים 0.30.20.6Animalשמנים 8l vegetable oils Sl43

ושעוה ודונג מעובדים. ;processedהצומח waxes of animal

הצומח ומן החי orמן vegetable origin

ומוצריהם5 835.3852.5754.3Chemicalsכימיקלים <4related products n.e.s.

אורגניים51 180.1180.8153.1Organicכימיקלים chemicals51
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(המשך) 11 תיקון סיט"ק, של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, ח/4.יבוא לוח
TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. II SECTION AND DIVISION

)cont.)
$ million דולרים מיליוני

משנהסמל וסוג סוג
Importsיבוא

Section and divisionCod
§ 1980§19811982

אנאורגניים52 59.553.655.2Inorganicכימיקלים chemicals52

גוון,53 נותני וחומרים צביעה ,27.628.131.8Dyeingחומרי tanning <£ colouring53

לבורסקאות צביעה materialsחומת

ורוקחות54 רפואה 46.956.060.7Medicinalמוצרי £ pharmaceutical products54

ותכשירי55 בושם מי תמצית, 21.224.930.6Essentialשמני oils £ perfume materials;55

וצחצוח ניקוי ,toiletטואלט, polishing £ cleansing

preparations

מעובדים56 כימים ,5.76.46.9Fertilizersדשנים manufactured56

פירוטכניים57 0.91.10.6Pyrotechnicמוצרים products57

וחומרים58 מלאכותיים 97.3108.6116.0Artificialשרפים resins £ plastic materials,58

ואתרים אסטרים celluloseפלסטיים, esters and ethers

תאית של
ל.נ.מ.א.59 ומוצרים, כימיים 73.280.382.1Chemicalחומרים materials £ products, n.e.s.59

מסווגות6 מעובדות 2.273.91,778.01,788.5Manufacturedסחורות goods classiifed6

חומרים chieflyלפי by material

ל.נ.מ.א.61 עור עיבודי ,22.921.421.7Leatherעור, leather manufactures61

מעובדות ,.n.e.sופרוות and dressed furskins

ל.נ.מ.א.62 גומי, 27.728.832.6Rubberמוצרי manufactures, n.e.s.62

ושעם63 עץ 30.729.829.4Woodעיבודי and cork manufactures63

לרהיטים) .excl)(פרט furniture)

ומוצריהם64 קרטון ,95.4112.9118.0Paperנייר, paperboard £64

manufactures thereof

טקסטיל65 מוצרי ואריגים, 173.1194.5210.7Textileמטוים yarn, fabrics, madeup65

דומים ומוצרים ל.נ.מ.א. articlesגמורים n.e.s., £ related products

טקסטיל חוטי :75.380.683.8Thereofמזה: textile yarn and thred
כותנה 14.517.616.7cottonבדי fabrics

אחרים, טקסטיל 54.763.755.0textileבדי fabrics, other

כותנה לבדי .exclפרט cotton fabrics

אלמתכתיים,66 מינרלים 1,319.0748.1763.3Nonmetallicמוצרי mineral66

,manufacturesל.נ.מ.א. n.e.s.

יקרות אבנים :1,232.9647.3667.1Thereofמזה: precious £
למחצה semipreciousויקרות stones

ופלדה67 289.1288.2304.6Ironברזל and steel67

וזויתונים מטילים, מוטות, :85.770.662.3Thereofמזה: bars, rods, and angles

אוניברסליים ופחים 134.8141.9151.2universalלוחות plates and sheets

ואביזרים צינורות ,23.924.428.9tubesשפופרות, pipes and fittings
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(המשך) 11 תיקון סיט"ק, של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  .4/rr לוח
TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. II SECTION AND DIVISION

)cont.)
s million דולרים מיליוני

Exportsיצוא
משנהתי?ל וסרג x\dSection and divisionCod
/QKJ

§ 1980§19811982

אנאורגניים52 123.6125.1141.4Inorganicכימיקלים chemicals52

גוון.53 נותני וחומרים צביעה ,242.01.5Dyeingחומרי tanning <£ colouring53

לבורסקאות צביעה materialsחומרי

ורוקחות54 רפואה 16.417.817.2Medicinalמוצרי Sl pharmaceutical products54

ותכשירי55 בושם מי תמצית, שמני
\6■4

5.87.2Essential oils £ perfume materials;55

וצחצוח ניקוי ,toiletטואלט, polishing £ cleansing
\preparations

מעובדים56 כימים ,200.4166.7133.3Fertilizersדשנים manufactured56

פירוטכניים57 0.1.00P>rrotechnicמוצרים products57

וחומרים58 מלאכותיים 69.172.862.9Artiifcialשרפים resins Sl. plastic materials,58

ואתרים אסטרים celluloseפלסטיים, esters and ethers

תאית של

ל.נ.מ.א.59 ומוצרים, כימיים 236.8281.5237.7Chemicalחומרים materials Sl products, n.e.s.59

מסווגות6 מעובדות 1509.92,148.92,056.2Manufacturedסחורות goods classified6

חומרים chieflyלפי by material

ל.נ.מ.א.61 עור עיבודי ,7.58.86.0Leatherעור, leather manufactures61

מעובדות ,.n.e.sופרוות and dressed furskins

ל.נ.מ.א.62 גומי, 59.251.048.4Rubberמוצרי manufactures. n.e.s.62

ושעם63 עץ 22.413510.7Woodעיבורי and cork manufactures63

לרהיטים) .excl)(פרט furniture)

ומוצריהם64 קרטון ,14.77.56.1Paperנייר. paperboard £64

manufactures thereof

טקסטיל65 מוצרי ואריגים 191.8126.1106.6Textileמטוים yarn, fabrics, madeup65

דומים ומוצרים ל.נ.מ.א. articlesגמורים n.e.s., Si related products

טקסטיל חוטי :62.638.131.4Thereofמזה: textile yarn and thred

כותנה 11.27.33.5cottonבדי fabrics

אחרים, טקסטיל 18.712.910.5textileבדי fabrics, other

כותנה לבדי .exclפרט cotlon fabircs

אלמתכתיים.66 מינרלים 1,689.01,472.61,221.1Nonmetallicמוצרי mineral66

,manufacturesל.נ.מ.א. n.e.s.

יקרות אבנים :1,671.91,454.81,206.3Thereofמזה: precious St.

למחצה semipreciousויקרות stones

ופלדה67 46.033.711.4Ironברזל and steel67

וזויתונים מטילים, מוטות. :11.40.70.1Thereofמזר.: bars, rods, and angles

אוניברסליים ופחים 7.20.80.8universalלוחות plates and sheets

ואביזרים צינורות ,17.923.58.7tubesשפופרות, pipes and fittings
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(המשך) 11 תיקון סיט"ק, של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, ח/4.יבוא לוח
TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. II SECTION AND DIVISION

)cont.)
$ million דולרים מיליוני

Importsיבוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

§1980§19811982

אלבתליות68 178.6201.0152.0Nonferrousמתכות metals68

נחושת :46.749.041.5Thereofמזה; copper
82.777.562.4aluminiumחמרן

ל.נ.מ.א.69 מתכת 137.4153.3156.2Manufacturesמוצרי of metal n.e.s.69

הובלה7 וציוד 1,663.31.890.62,156.3Machineryמגונות and transport equipment7

כוח71 של 155.1145.9121.9Powerמתקנים generating units71

מויחדות72 תעשיות עבור 217.3223.4289.9Machineryמכונות for particular industries72

מתכות73 לעיבוד 68.154.364.8Metalworkingמכונות machinery73

ציוד74 לתעשייה, 230.1242.1278.1Generalמכונות industrial machinery,74

ל.נ.מ.א. equipmentוחלקיהם and parts n.e.s.
ומכונות75 משרדיות 128.0173.9232.4Officeמכונות machines £ automatic75

נתונים לעבוד processingאוטומטיות equipment
ושידור76 ,קליטה תקשורת ,147.2179.9178.0Telecommunicationמכשירי sound recording76

and reproducing equipment

וחלקיהם77 חשמליים 284.7333.1329.3Electricalמכשירים machinery £ parts thereof77

מנועי78 341.8385.8503.1Motorרכב vehicles78

אחרים79 תחבורה 91.0152.2158.8Otherכלי transport equipment79

שונים8 מעובדים 261.8344.6428.7Miscellaneousמוצרים manufactured articles
סניטריים,81 ואביזרים ,6.07.39.1Sanitaryמוצרים plumbing, heating £81

לתאורה ואביזרים lightingמוצרים ifxtures £ ifttings n.e.s.

ל.נ.מ.א. וחימום
וחלקיהם82 16.120.925.5Furnitureרהיטים and parts thereof82

וכדי83 תיקים נסיעה, 1.93.64.8Travelחפצי goods, handbags and the like83

הלבשה84 למוצרי 14.521.535.0Atriclesאביזרים of apparel £84

clothing accessories

6.910.616.9Footwear85הנעלה85

.מדעיים87 מקצועיים ,86.6102.8117.3Professionalמכשירים scientific £ controlling87

בקרה instrumentsומכשירי £ apparatus n.e.s.

ומכשירחי88 לצילום 43.759.367.1Photographicציוד £ optical goods,88

שעונים ל.נ.מ.א. ,.n.e.sאופטיקה watches and clocks

ל.נ.מ.א.89 שונים מעובדים 86.1118.6153.0Miscellaneousמוצרים manufactured89

articles n.e.s.

,ל.נ.מ.א.9 ועסקות 121.2150.5192.4Commoditiesסחורות and transactions n.e.s.9

FOREIGN TRADE 224



(המשך) 11 תיקון סיט"ק, של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח
TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. II SECTION AND DIVISION

)cont.)
s million דולרים מיליוני

Exportsיצוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

§1980§19811982

אלברזליות68 57.835.632.2Nonferrousמתכות metals68

נחושת :11.59.17.7Thereofמזה: copper
38.223.022.4aluminiumחמק

ל.נ.מ.א.69 מתכת, 421.5400.1613.7Manufacturesמוצף of metal n.e.s.69

הובלה7 וציוד 716.01,041.4874.7Machineryמכונות and transport equipment7

כוח71 של 39.557.242.1Powerמתקנים generating units71

מויחדות72 תעשיות עבור 38.032.340.2Machineryמכונות for particular industries72

מתכות73 לעיבוד 83.6163.074.3Metalworkingמכונות machinery73

ציוד74 לתעשייה, 66.799.289.6Generalמכונות industrial machinery,74

ל.נ.מ.א. equipmentלחלקיהם and parts n.e.s.

ומכונות75 משרדיות 27.428.241.1Officeמכונות machines £ automatic75

נתונים לעבוד processingאוטומטיות equipment

ושידור76 .קליטה תקשורת ,125.1144.0191.9Telecommunicationמכשירי sound recording76

and reproducing equipment

וחלקיהם77 חשמליים 110.5157.4171.5Electricalמכשירים machinery A parts thereof77

מנועי78 15.123.330.6Motorרכב vehicles78

אחרים79 תחבורה 210.1336.8193.4Otherכלי transpotr equipment79

שונים8 מעובדיס 539.4575.9576.6Miscellaneousמוצרים manufactured articles8

סניטריים,81 ואביזרים ,0.91.01JSanitaryמוצרים plumbing, heating Sl81

לתאורה ואביזרים lightingמוצרים ifxtures £ ifttings n.e.s.

ל.נ.מ.א. וחימום
וחלקיהם82 13.612.510.7Furnitureרהיטים and parts thereof82

וכדי83 תיקים נסיעה, 2.11.50.7Travelחפצי goods, handbags and the like83

הלבשה84 למוצרי 255.3239.6226.1Articlesאביזרים of apparel Sl84

clothing accessories

11.2הנעלה'85 6.24.1Footwear85

.מדעיים87 מקצועייס ,27.546.259.4Professionalמכשירים scientific Sl controlling87

בקרה instrumentsומכשירי Sl apparatus n.e.s.
ומכשירחי88 לצילום 28.638.951.7Photographicציוד Sl optical goods,88

שעונים ל.נ.מ.א., ..n.e.sאופטיקה watches and clocks

ל.נ.מ.א.89 שונים מעובדים 197.6222.2222.8Miscellaneousמוצרים manufactured89

articles n.e.s.

,ל.נ.מ.א.9 ועסקות, 2.21.83.1Commoditiesסחורות and transactions n.e.s.9
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יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי ח/5.יבוא, לוח
דולרים מיליוני

Imports בוא

1982 §1981 1980 1975 1970 1960 1950
ארץ

302.0502.71,462.04,172.68,U27.3l,V91Jb8,110.1

110.7276.0874.12,131.23,696.03,659.03,854.1

69.7209.8 689.41.757.12.703.82.818.72.999.1

15.913.776.2205.9314.9393.2441.9

0.60.21.213.011.510.710.2

7.411.562.8159.2404.6319.8367.5 

3.971.9174.9457.5790.9841.2895.2

4.03.29.018.127.833.233.7

5.8.23.571.8182.1189.7253.3248.3

25.659.3227.7560.7673.1603.8618.8

0.11.14.45.621.122.818.8

6.425.461.4155.0270.2340.7364.7

701.1

153.9

301.4

1556.0

174.3

235.6

861.8 277.0 124.7

130.4 97.1 60.0

200.0 131.7 72.1

48.9

17.3

10.6

19.0

4.73.914.029.033.542.938.6

0.700.30.10.30.20.5

2.02.214.412.119.613.910.1

0.15.53.49.916.113.414.7

2.18.815.134.252.764.750.7

4.77.428.567.374.274.6101.1

4.721.149.0 .124.4665.4456.3485.4

22.0

1.31.42.81.93.45.711.6

0.20.10.1_00.10

2.40.84.25.611.08.58.1
_7.73.75.37.914.414.4

2.55.115.813.918.626.230.2

0.20.13.330.939.659.142.1

2.50.10.6

2.90.40.61.21.32.12.7

2.60.626.534.648.557.544.6

7.41.03.03.10.10.70.2

8.8

0.92.74.5

0.8O.I3.813.415.317.6
_01.75.823.735.739.0

0.18.961.988.8120.4127.7186.3

0.40.13.35.511.610.314.9

6.61.52.523.330.946.743.6

כולל סך

הכל סך אירופה
המשותף השוק

איטליה
אירלנד

ולוכסמבורג בלגיה
ר.פ. גרמניה.

דנמרק
הולנד

המאוחדת הממלכה
יוון

צרפת

החופשי הסחר אזור
(א.פ.ט.א.)
אוסטריה
איסלנד
נורווגיה
פורטוגל
פינלנד
שוודיה
שוויץ

אירופה ארצות יתר

בולגריה
המועצות ברית

הונגריה
תורכיה1

יוגוסלביה
ספרד

ציכוסלובקיה
קפריסין'
רומניה

אחרות ארצות

הכל סך אסיה
אירן
הודו

קונג הונג
יפן

סינגפור 

אחרות ארצות
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TABLEVIII/5.IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY
COUNTRY OF DESTINATION

S million

Exportיצוא
Country

19501960197019751980§19811982

216.6 35.1778.71,940.75,537.55,670.15,281.5GRAND TOTAL

151.5 25.5422.71,010.92,891.82,514.42,227.3EUROPE TOTAL

106.7 17.1311.3753.32.183.91.922.31.751.2Common market
10.6 0.214.856.6284.8217.2202.3Italy
0.4 0.50.85.019.417.216.5Ireland
13.6 1.038.480.2238.2206.9232.2Belgium Sc Luxembourg
21.1 066.7160.5548.6413.7366.9Germany F.R.
2.4 2.84.412.024.324.018.0Denmark
14.7 1.345.4129.2247.7212.3199.4Netherlands
36.1 11.181.4169.3465.5472.8417.0United Kingdom
3.2 019.628.455.756.940.3Greece
4.6 0.239.7112.1299.7301.3258.6France

23.9 .5.261.3169.5516.8448.6337.5Free trade area
)E.F.T.A.(

1.5 0.55.318.154.949.337AAustria
0.2 0.10.60.60.60.3Iceland
1.6 0.93.315.624.026.620.4Norway
0.8 01.214.061.461.458.1Portugal
3.1 1.16.712.123.929.821.7Finland
4.7 1.611.627.946.747.241.4Sweden
12.0 1.133.181.2305.3233.7158.2Switzerland

20.9 3.250.188.1191.1143.5138.6Other countries of
Europe

0.5 0.12.11.06.28.96.6Bulgaria
0.3 000.1000U.S.S.R
0.8 0.56.35.12.75.14.6 ■Hungary
8.9 2.615.937.822.226.3Turkey'
5.0 0.29.415.334.225.225.1Yugoslavia
0.5 010.115.536.730.428.6Spain
0.1 0.6 ■5.300Czechoslovakia
1.8 0.15.47.028.4. 21.915.1Cyprus' '

1.6 0.311.018.034.9 .22.924.2Romania
1.4 1.43.24.910.26.98.1Other countries

13.3 0.4108.8367.5611.2549.5528.9ASIA TOTAL

 022.392.4Iran
0.1 01.76.38.23.1India
7.5 37.2113.2251.1216.8179.8Hong Kong
1.9 32.399.4229.9206.1193.4Japan
0.8 0.14.028.272.647.340.4Singapore
3.0 0.313.032.651.371.1112.2Other countries
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(המשך) יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לטי יבוא,  דו/5. לוח
דולרים מיליוני

אי ו :rt sImp o
ארץ

19501960197019751980§19811982

הכל סך  18.917.830.167.7138.2118.5191.8אפריקה

0.31.82.05.61.81.14.0אתיופיה
1.64.85.19.110.0גבון
1.40.60.40.3גאנה

אפריקה 6.310.240.2118.7103.2166.8דרום
השנהב 0.91.84.82.67.1חוף

0.10.91.40.60.5טנזניה
01.22.3ליבריה

0.1000.10.10.0ניגריה
1.81.22.94.71.72.2קניה

אחרות 18.66.412.38.81.60.10.9ארצות

הכל סך 139.3156.5372.31,143.21,770.31,882.21,810.3אמריקה

הצפונית 119.1154.0339.01,042.71,641.21.723.71.656.5אמריקה
הברית 106.6146.4324.31,001.51,549.51,630.31,542.0ארצות

0.20.90.30.711.32.72.1מכסיקו
12.36.714.440.580.490.2112.4קנדה

המרכזית 1.30.30.70.335.43.31.7אמריקה
0.100.10.20.2גואטמלה

0.10.230.70.60.6פנמה
אחרות 1.30.30.50.14.62.50.9ארצות

הדרומית 18.92.232.6100.293.7155.2152.1אמריקה
1.50.14.916.74.117.215.6אורוגואי
3.11.117.129.749.567.059.4ארגנטינה

3.10.44.652.625.958.960.4ברזיל
001.50.10.30.20.9ונצואלה

0.53.70.21.42.51.8פרו
00.50.79.45.34.1קולומביה

אחרות 11.20.10.30.23.14.19.9אתיות

הכל סך 2.60.54.34.640.435.650.5אוקיאניה

2.40.43.54.539.934.549.9אוסטרליה
0.20.10.80.10.50.90.6ניוזילנד

בלתי 21.741.3109.1694.22,182.42,061.71,908.0ארצות

מסווגות

ומזון דלק אספקת

ומטוסים לאוניות
ורים

באסיה. כן לפני נכללה 1
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TABLEVin/5.IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY COUNTRY
OF DESTINATION (cont.(

$ million

Country
Exports

1982 SI98I §1980 1975 1970

יצוא

1960 1950

AFRICA TOTAL

Ethiopia
Gabon
Ghana
South Africa
Ivory Coast
Tanzania
Liberia
Nigeria
Kenya
Other countries

AMERICATOTAL

North America
U.S.A.
Mexico
Canada

Central America
Guatemala
Panama
Other countries

South America
Uruguay
Argentina
Brazil
Venezuela
Peru
Colombia
Other countries

OCEANIATOTAL

Australia
New Zealand

UNCLASSIFIED
COUNTRIES

BUNKERS AND STORES
FOR FOREIGN SHIPS
AND AIRCRAFT

0.110.541.573.5190.9227.7190.2

01.04.44.411.23.54.1
01.20.60.80.8


2.02.12.02.02.70.6


1.910.734.779.298.678.4
1.24.27.03.32.7
1.91.98.64.24.3


0.60.12.60.30.50.1


1.93.613.444.361.943.3
0.73.63.815.210.114.4
0.12.413.95.322.537.041.5

8.935.6175.3388.11,175.71,445.51,282.6

.S732.2166.2340.81,014.41.287.91.160.3
8.329.4149.1307.5953.91,220.81,119.2
0.12.03.514.825.48.0
0.42.715.129.845.741.733.1

_0.50.99.714.717.813.7
0.11.03.84.23.8
0.22.95.53.34.2
0.50.65.85.410.35.7

0.22.98.237.6146.6139.8108.6
0.40.20.12.22.91.3
0.31.34.435.427.412.7
0.11.22.712.233.223.219.7

0.21.512.321.329.021.3


0.1122.515.37.98.2
0.50.20.11.55.913.3
0.10.20.16.037.743.532.1

0.11.35.518.949.865.669.8

0.)1.25.318.646.660.764.0
0.10.20.23.24.95.7

898.8

83.9

778.5

88.9

543.0

75.1

63.7

18.1

16.8

8.1

4.4 0.1

I Perviously included in Asia.
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עיקרית יעד וארץ נבחדות סחורות קבוצת לפי יצוא, . bin לוח

דולרים מיליוני
חקלאי Agriculturalיצוא exporls

הכלכוללסי הדרמזה:סך פרי
יעד pstotalGrandTotalcitrusThereof:

§19811982§19811982§19811982

כולל 5,670.15,281.5599.6553.0246.3185.6סך
הכל סך המשותף 1.922.31.751.2382.7347.0159.2114.0השוק

ר217.2202.336.233.3איטליה ר.

17.216.500.9אירלנד

ולוכסמבות 206.9232.216.214.68.45.7בלגיה
ר.פ. 413.7366.996.684.049.335.4גרמניה,

24.018.08.46.54.33.4דנמרק
212.3199.459.551.915.610.3הולנד

המאוחדת 472.8417.088.376.152.634.8הממלכה
56.940.319.815.0יוון

י 301.3258.657.764.720.816.7צרפת

 (א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 448.6337.5153.7133.262.047.2אזור
הכל סך
49.337.412.210.46.95.3אוקטריה
0.60.30.20.10.20.1איסלנד

26.620.411.810.17.76.2נורווגיה
61.458.154.252.5פורטוגל

29.821.723.017.719.713.5פינלנד
47.241.424.820.116.713.2שוודיה

233.7158.227.522.310.88.9שלזיין

הכל אחרות8ך עיקריות 2.024.41,815.6.3S842.218.720.5ארצות
הברית 1,220.81,119.24.88.20.30.3ארצות

3.54.100אתיופיה

אפריקה 98.678.41.93.20.10.2דרום
קונג 216.8179.81.00.100.1הונג
5.14.61.20הונגריה

22.226.30.10.1טורכיה

25.225.113.911.611.510.5יוגוסלביה
206.1193.42.65.31.43.4יפן

61.943.31.11.5ניגריה

47.340.44.12.62.31.6סינגפור

30.428.64.14.6ספרד
41.733.10.21.6קנדה

1.4

21.915.10.70.4קפריסין

22.924.23.13.03.13.0רומניה

הארצות 1.274.81.377.224.430.66.45.9יתר

ח/7. ללוח הערה די אחר", "יצוא כולל ו
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TABLEVIII/6. EXPORTS, BY SELECTED COMMODITY GROUP AND MAIN COUNTRY
OF DESTINATION

S million

צ חי א יו י ש ,/ע 
a 1 exports'Indu s 1r i

ז :מ Thereofה

משקאותטקסטיל.יהלומים כימיקלים,מזון.
הכל ועורמלוטשיםסך וצבעיםוטבקהלבשה תרופות
TotalPolishedtiles.TexFood. beveragesChemicals,Country of destination

diamondsclothingand tobaccomedicaments
Si leatherSi paints

§ 1981198219811982198119821981198219811982

5,070.54,728.51,397.11,157.7395.1354.4348.7 339.2647.7 736.3GRAND TOTAL
1.539.61,404.2313.8280.2317.0283.4201.0 216.3240.9 2S6.9Common market total
181.0169.015.212.913.313.25.7 6.087.6 92.9Italy
17.215.60.109.48.73.3 3.21.0 1.0Ireland

190.7217.6154.7172.45.64.75.5 6.95.1 4.6Belgium Si Luxembourg
317.1282.938.324.6101.882.939.1 39.826.7 27.2Germany, F.R.
15.611.50.40.22.21.52.9 3.01.4 2.0Denmark
152.8147.528.418.324.019.311.9 13.346.5 39.2Netherlands
384.5340.928.122.9124.1118.994.8 109.226.1 31.8United Kingdom
37.125.30.30.18.66.72.1 2.49.7 9.9Greece

243.6193.948.328.828.027.535.7 32.536.8 78.3France

294.9204.3143.090.419.915.322.2 29.119.3 34.5Free trade area (E.F.T.A.( 
total

37.127.02.91.93.73.62.9 7.39.5 15.7Austria
0.40.20.10.10 00 0.1Ireland
14.810.30.20.12.21.01.5 1.50.2 0.3Norway
7.25.61.71.70 02.4 2.2Portugal
6.84.00.100.30.21.2 0.80.6 1.0Finland
22.421.36.05.82.41.95.4 6.11.0 0.5Sweden

206.2135.9133.882.69.56.811.2 13.45.6 14.7Switzerland

1.985.61, 773.4916.3767.942.940.571.0 65.8149.7 154.0Other main countries total
1,216.01,111.0505.8417.521.324.245.9 36.354.3 57.3U.S.A.

3.54.10.30.70.1 01.8 1.9Ethiopia
96.775.21.80.47.05.14.4 6.412.5 25.4South Africa

215.8179.7198.9170.11.21.00.3 0.21.1 2.1Hong Kong
3.94.62.01.60.7 0.82.0 0.9Hungary
22.126.20002.3 0.719.4 15.3Turkey
11.313.54.02.10.8 2.39.0 3.2Yugoslavia

203.5188.1171.3148.70.30.33.4 2.512.8 12.7Japan
60.841.80.50.22.5 2.89.2 10.9Nigeria
43.237.818.716.50.10.30.7 0.52.9 . 2.1Singapore
26.324.02.93.81.10.90.2 0.510.0 11.8Spain
41.531.516.710.83.22.34.7 4.44.4 2.1Canada
21.214.70.20.11.80.94.3 6.92.6 2.7Cyprus
19.821.20.10.90.7 1.57.7 5.6Romania

1.250.41,346.624.0/9.215.315.254.5 28.0237.8 260.9Other countries

/1 Incl. "other exports"; see note to Table VIII7.
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כלכלי ענף לפי ח/7.י*וא, לוח
TABLE VIII/7.EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH

$ million

Economic branch 1982 §1981 1980 1975 1970 כלכלי ענף

GRAND TOTAL

Agricultural exports total
Citrus fruit

Other

Industrial exports l0!a/
Mining and quarrying

Food, beverages and tobacco

Textiles

Clothing and madeup articles

Leather and leather products

Wood and its products

Paper and its products

Printing and publishing

Rubber and plastic products

Chemical and oil products

Non metallic mineral products
Basic metal

Metal products

Machinery

Electrical and electronic equipment

Transport equipment

Diamonds, polished  gross

Thereof: net

Miscellaneous

Other exports  total'

Thereof: bunkers and stores for foreign
ships and aircraft

Returned exports

NET EXPORTS  TOTAL

5,281.5

553.0

185.6

367.4

4,606.2

189.1

332.4

92.5

255.4

6.5

22.9

6.4

19.9

107.2

580.1

14.5

35.5

514.6

112.0

465.7

439.9

1,157.7

904.7

253.9

122.3

83.9

5,670.1

599.6

246.3

353.3

4,945.3

194.4

333.6

109.7

277.0

8.4

27.7

7.6

20.7

107.7

653.0

17.1

58.6

463.6

116.6

387.1

513.3

1,397.1

1,067.2

252.1

125.2

88.9

5,537.5

555.7

231.1

324.6

4,880.4

158.4

298.1

152.9

313.3

7.2

43.2

14.8

21.3

128.2

647.5

16.1

97.4

377.3

91.4

287.1

398.0

1,615.1

1,409.1

213.1

101.4

75.1

1,940.7

277.6

176.1

101.5

1.610.6

86.5

125.3

52.3

104.1

5.4

12.8

2.8

18.3

44.7

183.3

6.5

26.1

נ 03.1

30.9

97.7

40.1

640.7

548.6

30.0

52.5

18.1

778.7

129.6

86.1

43.5

637.7

40.8

62.9

44.4

53.6

3.5

9.6

3.2

5.9

23.5

52.9

3.0

7.9

28.2

18.1

12.8

9.1

244.6

202.0

13.5

11.6

8.1

264.7 341.2 245.6 106.2 45.1
5,016.8 5,328.9 5,291.9 1,834.5 733.6

כולל סך

הגל חקלאיסך יצוא

הדר פרי

אחר

הכל תעשייתיסך יצוא
והציבה כרייה

וטבק משקאות מזון.

טקסטיל
הלבשה

ומוצריו עור

ומוצריו עץ

ומוצריו נייר

לאור והוצאה דפוס

ופלסטיק גומי מוצרי

נפט ומוצרי כימיים מוצרים

אלמתכתיים מינרליים מוצרים

כסיסית מתכת

מתכת מוצרי

מכונות

ואלקטרוני חשמלי ציוד

הובלה כלי

ברוטו מלוטשים יהלומים

נטו מזה:

שונות

הכלי סך  אחר יצוא

ומזון דלק אספקת מזה:
זרים ולמטוסים לאוניות

מוחזר יצוא

הכל סך  נטו יצוא

1 Incl. also industrial goods which are
"Industrial expotrs  total" above. not included in תעשייתי ב"יצוא כלולים תעשייהשאינם מוצרי גם כולל !

לעיל. הכל" סך 
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כלכלי ייעוד לפי יבוא,  .8/n לוח
TABLEVIII/8.IMPORTS, BY ECONOMIC USE

$ millic
דולרים מיליוני

Economic use1 1982 §1981 1980 1975 כלכלי' ייעוד

GRAND TOTAL

Consumer goods for direct
consumption total

Nondurables

Food

Other

Durables

Production inputs  total

Agriculture

Diamonds gross
Thereof: net

Fuel and lubricants

Spare parts, accessories, tools
for current use

Production inputs, other

Investmentgoodstotal

Machines, equipment, implements
and their accessoires

Transport equipment

Thereof: ships and aircraft

Goods,n.e.s. total

Returned imports

NETIMPORTSTOTAL

8,116.1 7,992.6 8,027.3 4,172.6

832.0 756.4 544.3 313.0

472.9 451.3 355.8 211.5

296.3 313.4 251.7 154.4

176.6 137.9 104.1 57.1

359.1 305.1 188.5 101.5

5,975.1 6,191.9 6,503.7 3,202.9

233.0 272.2 228.9 195.1

641.1 609.0 1,192.5 483.3
571.8 529.1 1,119.7 425.9

1,914.2 2,043.2 2,116.4 637.9

697.6 659.7 622.0 350.3

2,489.2 2,607.8 2,343.9 1,536.3

1,295.1 1,037.0 969.4 648.9

9966 810.3 774.6 543.0

298.5 226.7 194.8 105.9

70.3 69.3 12.2 42.7

13.9 7.3 9.9 7.8

155.7 145.6 149.0 63.9

7,960.4 7,847.0 7,878.3 4,108.7

כולל סך

תצרוכת מוצרי
הכל ישירהסך לצריכה

שוטפת לצריכה תצרוכת ננסי

מזון

אחרים מצרכים

בניקיימא תצרוכת נכסי

הגל לייצורסך תשומות

חקלאות

ברוטו יהלומים
נטו מזה:

סיכה וחומרי דלק

כלים ואביזרים, חילוף חלקי
שוטף לשימוש ומכשירים

אחרות תשומות

הגל השקעהסך נכסי

מכשירים ציוד, מכונות,
ואביזריהם

תחבורה כלי

ומטוסים אניות מזה:

הגל פורטוסך שלא סחורות

מוחזר יבוא

הכל נטוסך יבוא

1 See para. 3 in introduction.
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עיקרית קנייה וארץ כלכלי ייעוד לפי ח/9.יבוא, לוח

87.2

14.3

50.0

19.2

דולרים מיליוני

ר רל
תצרוכת Consumerמוצרי goods

mportsTotalךימאבני'שוטפתלצריכד■

קנייה PNNondurableDurable

§19811982§ 19811982§ 19811982

כולל 7,992.68,116.1451.3472.9305.1359.1סך

הכל סך המשותף 2,818.72,999.1186.6199.9209.6231.9השוק

393.2441.935.637.339.045.3איטליה

אירלנד /10.710.24.52.600.1

ולוכסמבורג 319.8367.55.96.64.079.0בלגיה

ר.פ. 841.2895.233.931.493.785.9גרמניה.

דנמרק
הולנד

33.2
253.3

33.7
248.3

3.7
17.6

4.5
30.2

1.7
10.5

1.5
10.8

המאוחדת 603.8618.864.163.18.210.5הממלכה

יוון
צרפת

22.818.82.62.40.10

340.7364.718.721.852.470.8

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 666.0701.116.523.126.323.7אזור

הכל סך 
42.938.65.97.60.30.6אוסטריה

0.20.500.200.איסלנד

13.910.10.70.90.10.1נורווגיה

13.414.71.21.70.20.1פורטוגל

64.750.70.30.71.70.5פינלנד

74.6101.10.91.14.47.0שוודיה

456.3485.47.510.919.615.4שווק

181.4 185.0 2.326.6 2.287.1

34.549.96.0. 6.20.20.1

67.059.457.142.60.10

58.960.436.840.20.10.1

1,630.31,542.0'47.854.53.112.6

9.110.0


103.2166.88.813.30.20.1

8.58.10.70.60.10.2

14.414.46.46.700

26.230.20.30.20.30.4

59.142.15.84.36.34.9

127.7186.36.58.037.666.4

90.7112.4 ■1.92.30.60.2

57.544.66.92.51.42.2

68.5 63.2 2.089.3 2.220.8

הכל אחרותסך עיקריות ארצות

אוסטרליה
ארגנטינה

ברזיל
הברית ארצות

גאםץ
אפריקה דרום

הונגריה
 טורכיה
יוגוסלביה

ספרד
יפן

קנדה
רומניה

הארצות יתר
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TABLEVIII/9.IMPORTS, BY ECONOMIC USE AND MAIN COUNTRY OF PURCHASE

S million

Country of purchase

השקעה נכסי
Investment goods

1982 §1981

גולמיים יהלומים
(ברוטו)

Rough diamonds
)gross)

1982 ■ 1981

לייצור תשומות
יהלומים ללא

Production inputs.
excl. diamonds

1982 §1981

GRAND TOTAL

Common market total

Italy
Ireland
Belgium Sl Luxembourg
Germany, F.R.
Denmark
Netherlands
United Kingdom
Greece
France

Free trade area (E.F.T.A.) total

Austria ,
Ireland
Norway
Portugal
Finland
Sweden
Switzerland

Other main countries total

Australia
Argentine
Brazil
United Stales
Gabon :

South Africa
Hungary
Turkey
Yugoslavia
Spain
Japan
Canada
Romania

Other countries

1,295.1

712.7

109.9
1.1

23.3
299.5
7.5
61.6
107.6
1.5

100.7

103.9

6.0
0.1
0.8
1.3

1.8
37.7

1,037.0

562.4

89.1
1.2
17.0

210.8
7.6

81.9
76.2
3.3
75.3

76.7

4.3
0.1
0.7
0.4
4.2
18.5

562.9

327.4

197.5
0.1

8.4
121.4

207.3

565.6

317.5

0.7

188.7
0.2

7.8
119.9

0.2

202.3

0.1

5,426.1

1.525.2

249.4
6.4

131.1
478.3
20.2
137.3
316.2
14.9
171.4

343.1

24.4
0.2
8.3
11.6
47.6
55.3

5,633.6

1.542.6

228.8
5.0

104.2
502.6
20.2
135.5
335.4
16.8

194.1

344.2

32.3
0.1
12.4
11.6
58.5
50.8

1 /8.5195.7202.2207.348.556.2

1.640.71.572.330.614.8380.8470.9

27.442.90.1_0.80.7
9.615.20.21.6
21.519.60.50.5

1,239.61,084.930.514.7309.3375.3
9.110.000
92.2152.32.01.1
7.57.30.20
7.87.70.20
25.429.40.20.2
35.522.7

11.510.2
47.054.2036.657.7
69.787.60.118.522.2
48.438.50.81.4

7.(5 17.1 13.4 15.2 1.985.5 2. 106. I
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כלכלי ייעוד ,לפי ומשלים מתחרה (ברוטו) יבוא ח/0ו. לוח

1981

היבואסמל Percentageאחוזכל
דולרים) (מיליוני 'SNA
Total importsמשליםמתחרה
($ million)CompetitiveComplementary

הכל 7,992.639.061.0סך
ודלק יהלומים ללא 5,383.851.648.4מזה:

ישירה)1000 (לצריכה צריכה 756.468.331.7מוצרי

300.191.78.3מזון1111
קלים1112 1.680.119.9משקאות

חריפים1113 4.799.90.1משקאות

וסיגריות1114 7.0100.0טבק

13.59257.5הלבשה1221

8.8100.0הנעלה1222


מרבדים,1331 שטיחים. .בולל בסיסי 21.493.56.5ריהוט
לרצפה וכיסוי תמונות

אחר1332 8.684.715.3ריהוט

בית1333 למשק 25.893.46.6ציוד

בית1334 23.398.21.8כלי

בית1335 משק להחזקת 2.6100.0מוצרים


24.331.468.6תרופות1441
רפואי1442 4.381.019.0ציוד

נוסעים1551 129.63.296.8מכוניות
אחרים1552 רכב ובלי 8.5אופנועים


100.0

וגרמופונים1661 טלויזיות רדיו, 98.791.09.0מכשירי
אחר1662 וציוד נגינה כלי צילום. 6.010.489.6ציוד
אחרים1663 ותחביב בירור 16.666.433.6מוצרי

ואביזריהם
ועיתונים1664 10.1ספריס


100.0

אישי1771 לטיפול ומוצרים 6.991.98.1תמרוקים

אחרים1772 אישיים 8.458.042.0חפצים

כתיבה1773 3.197.72.3צורכי

יקרות1775 ואבנים שעונים 10.815.784.3תכשיטים,

.ל.נ.מ.א.1774 11.761.338.7מוצרים
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TABLEVIII/10.COMPETITIVE AND COMPLEMENTARY IMPORTS (GROSS) BY

ECONOMIC USE

1982

הבוא PercentageSNAאחוזכל
דולרים! Symbol1ומיליוני
Total importsמשליםמתחרה
(S milliun)CompetitiveComplementary

8,116.137.162.9TOTAL
5.639.052.347.3Thereof: excl. diamonds and fuel

832.061.7JSJConsumer goods (for direct consumption(1000

2.70889.710.3Food,,,,
8.198.21.8Soft drinks1112

8.7100.0Alcoholic drinks1113

8.7100.0


Tobacco and cigarenes1114

22.494.15.9Clothing1221

14.0100.0Footwear1222

25.288.411.6Basic furnishings. incl. carpets. tapestries1331

pictures and 11001 coverings
8.678.421.6Furnishing, other1332

43.295.34.7Household equipment1333

28.597.92.1Household utensils1334

3.8100.0


Household maintenance articles1335

27.230.469.6Medicines1441

5.785.814.2Medical equipment1442

185.51.898.2Passenger cars1551

5.3


100.0Motorcycles and other vehicles1552

75.363.736.3Radios, television sets and gramophones1661

7.410.289.8Photographic equipment. musical instruments1662

27.572.827.2Other commodities for recreation and hobbies1663
and their accessories

11.4


100.0Books and newspapers1664

9.595.05.0Cosmetics and products for personal care1771

11.065.834.2Personal effects. other1772

3.898.02.0Stationery1773
11.516.683.4Jewellery. watches and precious stones1775

8.941.658.4Articles, n.e.s.1774
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(המשך) כלכלי ייעוד ,לפי ומשלים מתחרה (ברוטו) ח/0ו.יבוא לוח

1981

סמל
1SNAהיבוא nnxPercentageכל

דולרים) (מיליוני
Total importsמשליםמתחרה
($ million)Compel itiveComplementary

גלם)2000 (חומרי לייצור 6,191.932.667.4תשומות

213.413.786.3מספוא2121

לחקלאות2122 אחרים גלם 58.848.851.2חומרי

104.9100.0חיטים2231

סויה2232 161.5פולי
100.0

אחרים2233 גולמיים מזון 180.260.040.0מוצרי

וחוטים2341 182.993.66.4בדים

גולמיים2342 565.6יהלומים
100.0

ומוצריהם2343 ופלדה 344.539.960.1ברזל

ומוצריו2344 117.016.683.4עץ

סיכה2451 וחומרי 2,043.215.884.2דלק

ומדחסים2561 משאבות 103.60.399.7מנועים.

ואביזריהם2671 רכיבים חילוף, 473.856.643.4חלקי

קטנים2672 ומכשירים 185.987.512.5כלים

אחרים2781 גלם 1,456.646.153.9חומרי

השקעה3000 1,037.053.546.5נכסי

למשרדיים)3131 (פרט וציוד 578.051.448.6מכונות

ומדחסים3132 משאבות טורבינות, , 64.590.010.0מנועים

27.6100.0טרקטורים3133

7.285.614.4מיכלים3134

ואביזריהם3135 כלים 98.087.512.5מכשירים,

משרד3136 וציוד 9.285.514.5ריהוט

חיים3137 0.699.30.7בעלי

25.241.658.4שונות3138

עסקיים3241 לצרכים נוסעים 78.22.197.9מכוניות

וטנדרים3242 50.599.50.5משאיות

16.799.90.1אוטובוסים3243

ברזל3244 מסילות על הנע 3.7100.0רכב

וסירות3245 62.9100.0אוניות

ודאונים3246 8.1מטוסים
100.0

עם3247 ואופניים 0.4אופנועים
100.0

עזר מנוע
ל.נ.מ.א.3248 רכב, 15.584.5'6.2כלי

ל.נ.מ.א.4000 7.387.112.9סחורות

הלאומית. בחשבונאות המקובל הסיווג לפי 1
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TABLEVIII/10.COMPETITIVE AND COMPLEMENTARY IMPORTS (GROSS) BY
ECONOMIC USE (com.(

1982

SNA
היבוא 'PercentageSymbolכל

דולרים) (מיליוני
Total importsמשליםמתחרה
(S million)CompetitiveComplementary

5.975.129.970.1Production Inputs (raw materials(2000

180.136.163.9Fodder2121

52.954.046.0Agricultural raw materials. other2122
121.8100.0Wheat2231
132.8100.0Soya beans2232

141.752.147.9Food products, unprocessed, other2233
199.292.47.6Fabrics and yarn2341

562.9100.0Diamonds, rough2342
352.539.660.4Iron and steel and articles thereof2343

115.813.186.9Wood and articles thereof2344

1,914.23.196.9Fuel and lubircants2451

79.70.499.6Engines, pumps and compressors2561

501.255.045.0Spare parts and accessories2671

197.282.117.9Small tools and implements2672

1,423.146.453.6Raw materials, other2781

1.295.153.646.4Investment goods3000

695.852.048.0Machines and equipment (excl. for office use(3131

72.589.910.1Engines, turbines. pumps and compressors3132
34.5100.0Tractors3133

10.690.59.5Containers3134
134.889.310.7Tools, implements and accessories3135
13.687.212.8Office furniture and equipment3136

0.9100.0Live animals3137
33.328.171.9Miscellaneous3138

110.10.499.6Passenger cars for business purposes3241

92.199.50.5Trucks and pickups3242
12.599.90.1Buses3243
5.5100.0Railway rolling stock3244

48.3100.0Ships and boats3245
23.8100.0Aeroplanes and gliders3246
0.6100.0Motorcycles and cycles iftted with an3247

auxiliary motor
5.626.973.1Vehicles, n.e.s.3248

13.978. I21.9Commodities n.e.s.4000

I Classification according to System of National Accounts.
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ארה"ב של לדולר בשקלים ממוצע ותשלום מסיט ח/וו. לוח
כלכלי1 ייעוד לפי מיובאות, סחורות על

Valueערך of imports (מהיבוא ש')מסים2 יליוני

ש'רולריםמיליוני מכס:כלסךמיליוני
היבוא של כלכלי SmillionISייעוד millionTotalCustoms duty

§ 19801981§19801981§ 19801981§19801981

כולל 8,033.38,010.090,604.5סך 40,589.43,778.78,719.21,425.63,948.2

הכל סך תצרוכת 544.3764.98,749.4מוצרי 2,890.91,475.63,889.1370.91,254.1

שוטפת 355.8459.95,275.3לצריכה 1.884.5370.1525.0128.7359.1
וטבק משקאות 251.7322.03,666.8מזק, 1,350.3219.1134.547.2132,0

והנעלה 14.522.4269.9הלבשה 76.039.7147.014.654.7
בית למשק וציוד 24.334.5397.6ריהוט 114.440.9103.230.778.9

19.224.3283.3תרופות 100.84.914.64.914.5
ותחביבים בירור 20.126.7310.8מוצרי 103.524.643.26.124.9

26.030.0346.9שונות 139.540.982.525.254.2

קיימא 188.5305.03.474.1בני 1.006.41.105.53,364.1242.2894.9
בסיסי 19.121.3250.6ריהוט 94.225.467.616.049.0

בית למשק 19.625.8296.5ציוד 102.370.5172.916.843.0
רפואי 3.84.350.1ציוד 19.45.69.42.26.1
תחבורה 58.2138.11,635.4כלי 300.6414.22,048.799.7548.1

ותחביבים בידור 80.1104.71,115.2מוצרי 449.1575.51,031.5102.9234.3
יקרות ואבנים שעונים 7.710.8126.3תכשיטים. 40.814.334.04.614.4

הכל סך לייצור 6,509.76,204.569,755.4תשומות 32,732.91,476.02,182.4681.31,744.1

188.1230.52,633.0מספוא 951.5195.0 186.80.41.3
לחקלאות אחרים גלם 54.458.9671.6חומרי 272.93.08.53.08.4

109.8104.91,186.1חיטים 556.717.1211.0

סויה 123.516151,915.1פולי 639.437.4442.3
אחרים גולמיים מזון 180.4171.51,941.1מוצרי 945.321.935.012.530.4

וחוטים 160.4182.92,066.7בדים 839.5131.0406.051.2158.2
גולמיים 1,067.9565.76,406.2יהלומים 5,277.9

ומוצריהם פלדה 338.1344.43,798.2ברזל, 1,750.4152.2333.257.5144.1
ומוצריו 113.3117.21,341.4עץ 580.775.9196.468.2189.9

סיכה וחומרי 2,116.42,048.422,519.4דלק 10,257.930.246.912.719.8
ומדחסים משאבות 70.6103.61,185.3מנועים. 398.97.813.42.23.9

ואביזריהם רכיבים חילוף, 453.7473.75,376.7חלקי 2,333.7359.3757.9184.2433.4
שוטף לשימוש ומכשירים 168.3185.92,114.7כלים 858.286.3200.958.3144.1

אחרים גלם 1,364.81,455.416,599.9חומרי 7,069.9433.71 ,024.3231.1610.6

הכל סך  השקעה 969.41,033.112,006.4נכסי 4,918.1826.12,646.5373.1949.6

ואביזריהם מכשירים 774.6809.89,389.5מכונות, 3,899.9424.11,053.3186.2446.1
תחבורה 194.8223.32,616.9כלי 1,018.2402.01,593.2186.9503.5

ומטוסים אוניות בלי 182.3155.91,834.8מזה: 958.4402.01,593.2186.9503.5

פורטו שלא 9.97.593.3סחורות 47.51.01.20.30.4

במבוא. 12 סעיף ראה
במבוא. 12 סעיף ראה מוסף: ערך מס כולל לא
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TABLEVIII/11.TAXES AND AVERAGE PAYMENT IN LOCAL CURRENCY PER US.
DOLLAR VALUE OF IMPORTED GOODS, BY ECONOMIC USE1

Taxes2 (IS (ת11110תז

לדולרתשלום ממוצע
קנחובהתשלומי (נטו)ייהמ0 בשקליםקרנות Economicיבוא use

SurchargesPurchase taxFunds (net)Average payment in ISof imports
per import dollar

198019811980198119801981§ 19801981

22.198.82,095.55,775.5235.55.521,103.312.40GRAND TOTAL

8.859.81,037.12,837.258.88.02 262.016.52CONSUMERGOODSTOTAL
*859.8173.8368.058.86.34 262.012.61Non~durabt€
6.543.2106.6221.358.86.24 262.011.81Food, beverages and tobacco
1.613.323.579.0

7.98 י 18.61Clothing and footwear
0.30.99.923.4

6.39 14.52Furniture and household equipment
0.1

5.50 12.26Medicines


18.518.3
6.37 13.26Articles for recreation and hobbies

0.42.415.325.9
6.94 14.31Miscellaneous

863.32.469.211.20 22.42Durable goods 9.418.6
6.26 14.94Basic furnishing

53.7129.98.81 18.19Household equipment
3.43.3

6.59 13.84Medical equipment
314.51 ,500.6

12.28 26.68Transport vehicles
472.6797.212.79 20.50Articles for recreation and hobbies

9.719.6
7.16 14.84Jewellery. watches. precious stones

13.339.0*04.71,240.6176.75.26 841.311.59PRODUCTIONINPUTSTOTAL
0.20.3

_194.46.10 188.410.61Fodder



"0.1

5.07 11.55Other agricultural raw materials



17.15.23 211.09.29Wheat


37.44.87 442.39.12Soya beans

6.1

5.9
4.0

28.9
0.7
73.9

0.2
218.9

2.65.36 0.4
6.05 

11.52
13.52

Other raw food products
Fabrics and yarn

4.94 11.32Diamonds, rough
94.7189.15.63 12.00Iron, steel and articles thereof

~~
7.76.55.80 13.12Wood and articles thereof
17.527.14.86 11.02Fuel and lubricants

0.15.69.45.76 11.57Engines. pumps. compressors
0.1175.1324.45.94 12.95Spare parts and accessories

1.15.6
28.0

201.5
56.8

408.1


5.61 
5.50 

12.46
12.11

Tools and implements for direct use
Other raw materials


453.01,696.95.93 14.18INVESTMENTGOODSTOTAL

237.9607.2
5.58 12.90Machines. equipment and implemen

215.11,089.77.29 18.85Transport vehicles
215.11,089.77.46 21.99Thereof: excl. ships and aircraft


0.70.8

4.90 12.60GOODS N.E.S.

I See para 12 in the introduction.
2 Excl. V. A. T.: See para 12 in the introduction.
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כספים ט': פרק

ממוצעים 12 של אריתמטי כממוצע השנתי הממוצע
של כממוצע מחושב החודשי הממוצע חודשיים.

נוכחי. חודש וסוף קודם חודש סוף

(עו"ש) ושב עובר חשבונות מחזור

במלואן עליו שחלות מוסד הוא בנקאי מוסר
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
במוסרות 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
של החודשיים הממוצעים 12 של אריתמטי
עו"ש חשבונות של חודשי ממוצע עו"ש. חשבונות
עו"ש בחשבונות הפיקדונות יתרת של הממוצע הוא

הנוכחי. החודש ובסוף הקודם החודש בסוף
כל סיכום הם עו"ש לחשבונות חיובים
עו"ש. לחשבונות השנה כמשך שנעשו החיובים

הנוסחה; פי על מחושב השנתי המחזור שיעור

עו"ש לחשבונות חיובים
עו"ש חשבונות של שנתי ממוצע

אשראי חופשי, אשראי הוא לציבור אשראי
ט/4 לוח הלואות. למתן מפיקדונות ואשראי מכוון
לבנקים אשראי למעט לציבור אשראי כולל

למשכנתאות. ובנקים להשקעות
 הבנקאיים המוסדות של סטטיסטיקה מקור:

ישראל. בנק

ערך1 ניירות

של השוק ערך של סיכום מובא ט/8 בלוח
כלומר, בבורסה: והנסחרים הרשומים ערך ניירות
במניות להמרה הניתנים הערך ניירות המניות, ערך

כספיים נכסים

הציבור ופיקודונות תשלום אמצעי

מוסדות פירמות, בית, משקי כולל ציבור
לא להשקעות. ובנקים למשכנתאות בנקים לאומיים,
(מוסדות בנזילות החייבים ומוסדות ממשלה כולל
הציבור שבידי הנכסים את מסכם ט/1 לוח בנקאים).

י"ט. בפרק גם וחלקם זה בפרק המופיעים
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
הם ט/21 בלוחות חיסכון בתוכניות פיקדונות
(תוכניות מאושרות חיסכון בתוכניות פיקדונות
ידי על והצמדה ריבית על במס הנחות אושרו שכהן
למעט האוצר), במשרד החיסכון על הממונה
משרד ושל הדואר בבנק מאושרות חיסכון תוכניות

והשיכון. הבינוי
בכל היתרות את כולל ט/ך לוח זאת, לעומת
חיסכון תכניות לרבות המאושרות, החיסכון תכניות
הבינוי משרד של חיסכון ותכניות הדואר בבנק

והשיכון.
של ההתחייבויות כל סך היא משוערכת יתרה
יפסיק לא שהחוסך בהנחה החוסך, כלפי הבנק
שיקבל כך החיסכון, תקופת תום לפני חשבונו
היתרה ב1981 החל הקרן. על מלאה הצמדה
המענק. על הצמדה הפרשי גם כוללת המשוערכת
במשרד והביטוח החיסכון ההון, רשות מקור:

האוצר.
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.
ופיקדונות תשלום אמצעי של שנתי ממוצע
כממוצע השנתי הממוצע חושב 1970 עד אחרים:
מחושב ב1971 החל חודש. סופי 12 של אריתמטי

.1977 .2 מס' מוסף",  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון ערך" ניירות "מדדי גם ראה
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שינויים איפוא משקפים לתקופה מתקופה במדד
שתי בין הניירות של הכולל התשואה בשיעור שחלו
כמדד מתקבל השנה לסוף המדד זמן. נקודות
מוצג ט/11 כלוח חודש. ככל המדדים של משורשר

השנה. לסוף הכולל התשואה שיעור מדד
של הודעות קובצי שערים, גיליונות מקור:

אביב. בתל ערך לניירות הכורסה

חליפין שערי

קבוע רשמי חליפין שער נהוג היה 1977 שנת עד
של הדולר ובין לירה) (אז: הישראלי המטבע בין
בשער. פיחותים נערכו פעם מדי כאשר ארה"ב,
מדיניות הונהגה 1977 לאוקטובר עד 1975 מאמצע
אך תכופים היו הפיחותים כאשר הזוחל" "הפיחות

פעם. כל נמוך בשיעור
המטבע, שער על הפיקוח הוסר 28 x ב1977
החליפין שער כאשר חופשי, מסחר בו נערך ומאז
1974 עד מוצגים ט/12 בלוח יום. מדי ומשתנה נייד
1977 ספטמבר עד מ1975 הפיחותים. מועדי
שנה. רבע כל לסוף הרשמיים החליפין שערי מוצגים
היציגים החליפין שערי מוצגים 1977 מדצמבר
ממוצע הוא היציג השער כאשר שנה, רבע כל לסוף

מכירה. ושער קנייה שער בין

על מחושבים ט/13 כלוח הממוצעים השערים
יום מדי המתפרסמים היציגים, החליפין שערי סמך
משיכה ל"זכויות הנתון מקור ישראל. בנק ידי על
של הדושבועית הסקירה הוא (זמ"מ) מיוחדות"
ארה"כ. שבוושינגטון, הבינלאומית המטבע קרן

ישראל. בנק מקור:

ההון ערך שנה. כל לסוף שוק במחירי החוב ואיגרות
השנתי השוק ערך הוא ט/10 בלוח המוצג הרשום
השנה. במשך זמן נקודות מספר פי על הממוצע
בבורסה העסקאות כל את כולל עסקאות נפח
לבורסה. מחוץ ועסקאות קיזוזים כולל ואינו עצמה
בניירות המסחר מכל חלק רק הוא בכורסה המסחר
ידי על והמכירה הקנייה פקודות קיזוזי עקב ערך,

והסוכנים. הבנקים
נפח חלוקת ידי על מתקבל המחזור שיעור
היות הרשום. ההון של השוק כערך 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 בכורסה, הרשומות הנסחרות החוב
את מודד זה מדד מוסדיים. למשקיעים חוב איגרות
איגרות ושל המניות של הכוללת בתשואה השינויים
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 הבוררות. המניות של
משוקלל כממוצע מתקבל חרב איגרות של הכולל
האיגרות של התשואה שיעורי של מדדים של

הבודדות.
ליום מתייחס הכולל התשואה שיעור מדד
השינויים .1979 בדצמבר החל בחודש האחרון

נבחרים פרסומים

טכניים טרסומימ

(1963) ערך ניירות מדדי
(1968) חוב איגרות של התשואה

13

27
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הציבור שבידי הכספיים הנכסים ט/1. לוח
TABLEIX/1.FINANCIAL ASSETS HELD BY THE PUBLIC

IS billion, al current prices; end of year balance שנה בסוף יתרות שוטפים; במחירים ש'. מיליארדי

1982 1981 1980 1979 1978 1977

TOTAL

Money supply

Time deposites

Deposites in foreign currency

Bonds held by the public

Shares

Thereof: bank shares

Restitution accounts

Saving schemes and linked
longterm deposites

Social insurance funds
and life insurance

Absolute pumbers מוחלטים מספרים

1,550.6 520.0 225.4 81.6 40.0 24.4

תשלום 1.92.73.57.012.525.5אמצעי

קצוב לזמן 0.50.60.82.58.232.8פיקדונות

חוץ במטבע 1.74.09.222.445.4100.8פיקדונות

הציבור בידי חוב 3.64.9S.S23.439.284.4אגרות

2.64.48.136.2108.8533.5מניות

בנקים מניות 1.72.96.523.371.5229.0מזה:

פיצויים 3.35.010.019.637.583.0פיקדונות

ופיקדונות חיסכון 3.86.615.440.398.3249.3תוכניות
ארוך לזמן צמודים

גמל 7.011.825.874.0170.1441.3קופות
חיים וביטוח

הכל סך

םאחוז entasesfereי

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

תשלום 7.86.84.33.12.41.6Moneyאמצעי supply

קצוב לזמן 2.01.51.01.11.62.1Timeפיקדונות deposit s

חוץ במטבע 7.010.011.39.98.76.5Depositesפיקדונות in foreign curerncy

הציבור כידי חוב 14.712.210.810.47.55.4Bondsאגרות held by the public

10.711.09.916.120.934.4Sharesמניות

בנקים מניות :7.07.38.010.313.814.8Thereofמזה: bank shares

פיצויים 13.512.512.28.77.25.4Restitutionפיקדונות accounts

ופיקדונות חיסכון תוכניות
ארוך לזמן צמודי0

15.616.518.917.918.916.1Saving schemes and linked
longterm deposits

גמל קופות
חיים וביטוח

28.729.531.632.832.828.5Social insurance funds
and life insurance
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הציבור ופיקדונות תשלומ אמצעי ט/2. לוח
TABLEDC/2.MONEY SUPPLY AND DEPOSITS OF THE PUBLIC

שוטפים במחירים שי, pricesatמיליוני currentIS million,

Moneyאמצ; supply תשלום ני
ישראלי במטבע הציבור פיקדונות

Deposits of the public in Israeli currency

הציבור פיקדונות
חוץ במטבע

Deposits of the
public in foreign

currency

הכל סך
מזומנים

הציבור בידי
פיקדונות
עו"ש

חסכון בתוכניות
In saving schemesפיקדונות

הכלאחרים' סך
בידי מזה:
דוק תושבי

TotalCurrency held
by the public

Current
deposits

הפקדות
Deposits

הצמדה והפרשי ריבית
Interest and linkage

differentials

Other
deposits'

TotalThereof:
with

foreigners

שנתי1 average1Annualממוצע

1955401723
 

63


1960822953 1620

196518364118 
24122

1970317123194 113152371


1975983370613340 6413791,920546

19761,155438717610 9553792,784823

19771,6125771,0351,071 1,4645394,5031,356

19782,2127611,4512,235 2,55475310,3192,740

19792,9781,0731,9054,996 4,4521,31819,9765,995

19804,9661,6663,30013,333 8,5653,40648,43315,944

19819,6453,3196,32740,288 19,6149,7271 10,62542,307

198219,2176,24812,970108,743 41,50627,079270,237107,144

yearEndשנהסוף of

1955421725
 

83


1960883058 1826

196519066124 26135

1970338128210 124211428


19751,061397664462 7923772,265662

19761,349478871861 1,1504433,4561,026

19771,8726321,2401,712 1,9676527,5432,383

19782,7158781,8373,140 3,23394113,6963,567

19793,5441,2062,3388,602 5,8901,84131,2149,744

19807,0062,1284,87825,120 12,0465,84873,91525,377

198112,4944,3928,10262,805 27,63514,64360,237 §163,858

198225,5398,33017,209172,251 61,58051,239400,369172,441

1 See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה 1
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הציבור של עו"ע. חשבונות של שנתי מחזור ט/3. לוח
בנקאיים במוסדות

TABLEDC/3.ANNUAL TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS OF THE PUBLIC IN

שוטפים במחירים
BANKING INSTUTUTIONS

At current prices
עו"ש חשבונות
Current accounts

עו"ש לחשבונות רויובים
Debits to current accounts

שנתי מחזור שיעור
Annual rate of turnover

1950

שי מיליוני
8.3

IS million
64.87.8

195517.3340.219.6

196045.6743.016.3

1965104.32,216.421.3

1966110.42,405.321.8

1967127.72,360.418.6

1968156.22,772.117.8

1969166.83,312.919.9

1970177.83,847.821.5

1971216.14,978.023.0

1972290.87,128.724.5

1973360.28,703.824.2

1974430.012,295.728.6

1975572.918,303.831.9

1976681.324,471.835.9

1977981.237,696.238.4

19781,378.362,134.245.1

19791,828.3127,030.369.5

19803,237.1342.328.6105.8

19816,186.91,000,136.8161.7

198212,947.02,705.612.6209.0
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בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור1 אשראי ט/4. לוח
TABLEK/4.CREDIT TO THE PUBLIC1 BY BANKING INSTITUTIONS

שנה סוף שי; ISמיליוני million; end of year

שוטפיםבמטבע במחירים ,ישראלי, at current pircesIn Israeli currenc;

פיקדונות מתוך
הבנקים למתןמאמצעי חוץמאושרים כמטבע

הכל Fromסך the banks'מוכווןהלוואות Inאשראי foreign
TotalresourcesFrom" authorizedDirected creditcurrency

deposits for
granting loans

■v
197056556294
1971740735204
1972915912247
19731,226491574161441
19741,875575983316911
19752,6626961,5204471,298
19763,4789051,9985761,819
19775,0481,3102,9118273,779
19787,5962,0074,5831,0066,915
197914,2743,9288,6321,71417,469
198033,6498,44021,4043,80541,791

§198171,56917,92346,9366,71082,634
1982190,78766,335109,46614,986193,110

1 Incl. credjttoTinancial institutions, that are notmortgage and
investment'banks; see introduction.

בנקים שאינם כספיים, למוסדות אשראי כולל 1

מבוא. ראה ולהשקעות; למשכנתאות

למשכנתאות בנקים באמצעות אשראילציבור ט/5. לוח
כספיים ומוסדות ולהשקעות

TABLEIX/5. CREDIT TO THE PUBLIC BY AND THROUGH MORTGAGE AND
INVESTMENT BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

IS million, at current pirces; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ש', מיליוני
למשכנתאות להשקעותבנקים כספייםבנקים מוסדות
Mortgage banksInvestment banksFinancial institutions

197023119674
197127323772
197234729460
197345335867
197470341977
19751,01560092
19761,393847162
19771,8231,237161
19782,4361,582183
19794,4882,438321
198010,0324,952770
198123,882§11,9851,082
198270,00934,4957,376
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כלכלי1 ייעוד לפי בנקאיים, מוסדות של אשראי ט/6. לוח
TABLEIX/6CREDIT BY BANKING INSTITUTIONS, BY ECONOMIC DESTINATION1

שוטפים במחירים ש'. שנהמיליוני ISסוף million. at current prices: end of year

19541960196519701975198019811982

הכל 32229סך 936744,19182,810168,403419,540TOTAL

מקומיות 120רשויות 4643665.74712,20829.691ocal authorities

ציבוריים ublic*802,2354.63610,917שירותים services

113 2} "
ומים 1213,6368,37918,253Electircityחשמל and water

כספיים 08מוסדות 2704389,60121.05357,547Financial institutions

היהודית הסוכנות
הלאומיות והקרנות

13 2681927171,134Fhe Jewish Agency and
the national funds

1042חקלאות 27512777,05216.37342.952Agriculture

663תעשייה 271751,13723,08043,06497.179Industry

2413ייייה 8461721,9744,76814,246Building

412מסחר 85036111 .68624,09251,628Commerce

18תובלה 2271904,79610,87825,785Transport

אחרים 19שירותים 3381241,6513,1059,625Other services

פרטיים 021אנשים 9582643,8537,26234,069Private persons

ק ח תושבי
 


6,06211,32322,989Foreignי460 residents

ידוע ובלתי אחר 116ייעוד 1591931,2455453,526Other destinations and
not known

1 Includes credit fromdepositsof !hegovernment and the public
for granting of loans (including loans for payments of
taxes). 2 For 1954, the item"Building" includes loans for the
purchase and repair of dwellings. Forother years. such loans are
included under the heading "Private persons". 3 As of 1979,
Israeli corporations abroad are considered as foreign residents.

למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי כולל 1

ב954ו 2 מסים). לתשלום הלוואות (לרבות הלוואות
ולתיקונן. דירות לרכישת הלוואות גם "בנייה" בסעיף נכללו
"אנשים לסעיף אלה הלוואות הועברו השנים ביתר
חוץ תאגידי נחשבים ב1979 החל נ פרטיים".

חוץ. כתושבי ישראליים
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החיסכון בתוכניות המשוערכת1 היתרה  ט/7. לוח
TABLE IX/7.  REEVALUATED BALANCE1 IN SAVING SCHEMES

סוף שוטפים; במחירים שי. ISשנהמיליוני million. at current prices: end of year

197719781979198019811982

כולל 3,6746,31314,11235,35692,678239,255GRANDסך TOTAL

הכל סך  שנסגרו 2.5404.72911,13027,61460.223121.501Closedתוכניות schemes  total

כפליים "י ח :7681.7193,6288.22316.47435.152Thereofמזה: 18  double

ועד 120 1,8936.08914,87334.672Upעד to 120 and
פלוס 120up to 1 20+

המשך תוכניות


1071,2784.86412.82626.261Continuation schemes

ישנות ברירה 6437851,1601.89023413.011Oldתוכניות optional schemes

רבתכליתי


1,45116.99056.101Multipurpose

שנים ל3 דולר צמוד


2.75014.961Dollar linked3 years

שנים ל6 דולרמדד צמוד


2,76415,381Dollarindex linked6 years

ריבית 7,083Optionalברירת interest

חידוש


1677,452Renewal scheme

הכוללות 219913Shemesתוכניות which include

חיים olsoביטוח life insurance

לילדים 2083227772,0603.3206,739Childrenתוכניות and youth
schemesולנוער

דיור 2834771,04523413,9046,113Housingתוכניות schemes and
othersואחרות

I See introduction. מבוא. ראה 1
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SECURITIES עיר נ"רות
האיגרת סוג לפי בבורסה, רשומות חוב איגרות  ט/8. לוח

TABLEIX/8.BONDS REGISTERED ON THE STOCK EXCHANGE, BY TYPE
IS million, at market prices; end of year שנה סוף שוק; במחירי ש/ מליוני

1979198019811982

הכל סך  חוב 13,658.335,442.764,262.1152,357.9BONDSאיגרות  TOTAL
חוץ למטבע 74.0125.2369.92,775Linkedצמודות to foreign currency

לצרכן המחירים למדד 11.581.630,988.855צמודות 546.3129,018Linked to consumer price index
"ברירה" מסוג 864.42,064.53,305.97.335.5Optionalצמודות linkage and double
כפולה" optionalו"ברירה linked
pn במטבע 1,119.22,245.34,993.913,226.6Tradedנסחרות in foreign currency

צמודות 19.118.946.12.8Unlinkedלא

ענף לפי בבורסה, רשומות מניות ט/9. לוח
TABLEix/9.SHARES REGISTERED ON THE STOCK EXCHANGE, BY BRANCH

IS million, at market prices; end of year שנה סוף שוק; במחירי שי. מליוני

1982 1981 1980 1979

SHARES. OPTIONS, PREFE
RENCE SHARES AND SE

CURITIES CONVERTIBLE
INTO SHARES  TOTAL

Traded in foreign currency

Traded in Israeli currency total'

Commercial banks and bank
holding companies

Mortgage banks
Specialized ifnancial institutions

Investment companies

Industry

Commerce and services

Land, construction, development
and citrus groves

524,116.7 92,528.4 36,207.3 8,143.4

1,997.5 542.6 347.6 99.5

522.119.2 91,985.8 35.859.7 7.943.8

223,559.6 56,837.8 23,322.6 5,902.8

322.01 .592.43,423.920,160.1

23.5156.6439.32.524.7

790.73,35111,171.780,723.4

459.64.392.312,994.891.469.9

72.4683.22,255.525,398.4

234.41.450.14,862.855,455

מניות אופציות מניות,
ערך וניירות בכורה

במניות להמרה ניתנים
הכל סך 

חוץ במטבע נסחרות

הכל ישראליסך במטבע נסחרות

וחברות מסחריים בנקים
בנקאיות לאחזקות
למשכנתאות בנקים

ענפיים מימון מוסדות
להשקעה חברות

תעשייה

ושירותים מסחר

בינוי. מקרקעין.
והדרים פתוח

1 Incl. insurance and oil prospecting shares. נפט. וחיפושי הביטוח בענפי מניות כולל 1
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בבורסה, השנתי המחזור ושיעור רשום הון עסקאות, נפח ט/0ו. לוח
הנייר סוג לפי

TABLEix/10.TURNOVER, REGISTERED CAPITAL AND ANNUAL RATE OF
TURNOVER AT THE STOCK EXCHANGE, BY TYPE OF SECURITY

שוק במחירי שי, ISמיליוני million, at market prices
בערך רשום המחזורהון שיעור

עסקאות (ממוצע)נפח (אחוזים)השוק השנתי
TurnoverAverage marketableAnnual rate of turnover

capital(percentages)

הניירות' Allכל securities1
196038.7 6.416.41960
1965166.8 13.68.11965
1970402.5 22.05.51970
19752,497.2 412.716.51975
19763,592.8 692.919.31976
19775,594.5 1,701.830.41977
19787,413.9 2,390.332.21978
197915,028.9 4,115.527.41979
198034,608.0 16,490.847.71980

§ 1981109,135.9 59,012.354.1§1981
1982334,704.5 202,366.560.51982

Shares2מניות2
19607.7 3.849.31960
196581.0 8.911.01965
197087.4 4.75.41970
1975396.8 75.819.11975
1976599.4 143.423.91976
19771,347.2 1,127.983.71977
19782,693.4 1,451.153.91978
19794,491.7 2,156.148.01979
198017,329.7 12,780.373.71980

§ 198163,080.9 47,999.776.1§1981
1982233,186.1 161,602.469.31982

צמודות חוב Bondsאיגרות
196027.3 2.79.71960
196582.3 4.55.51965
1970311.2 17.25.51970
19752,043.8 326.516.01975
19763,048.1 384.512.61976
19774,106.9 530.512.91977
19784,438.2 716.016.11978
197910,134.5 1,742.217.21979
198020,785.3 3,686.117.71980

§ 198146,055.0 11,012.623.9§1981
1982101,518.4 40,764.140.21982

1 Up to 1980 including loans and nonlinked bonds that were
not included among debentures.
2 As of 1981 including also securities convertible into shares.

אשר לאצמודות חוב ואיגרות מלוות גם נכללו 1980 עד 1

חוב". ב"איגרות נכללו לא
להמרה הניתנים ערך ניירות גם נכללים 1981 ב החל 2

במניות.
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בבורסה הערך1 לניירות כוללים תשואה שיעורי מדד ט/וו. לוח
TABLEIX/11. INDEX OF RATES OF RETURN FOR SECURITIES1 AT THE STOCK

EXCHANGE

Base: 23 XII 1979= 100.0 :PVJ

31 XII 198031 XII 198130 XII 1982

הכל סך  צמודות חוב 250.9471.21,092.7LINKEDאיגרות BONDS  TOTAL

למדד צמודות :257.2476.81,101.4Thereofמזה: linked to consumer
לצרכן priceהמחירים index

למדד 80 ב0'9 צמודות :259.2477.21.103.3Thereofמזה: 809a linked to
לצרכן CP1המחירים

צמודה כפולה 268.7470.81,093.2Doubleברירה linkage option

חוץ למטבע 217.3412.01,061.7Linkedצמודות to foreign currency

חוץ במטבע 206.4464.01,097.4Tradedנסחרות in foreign currency

ניתנות חוב 403.81,074.43,227.6BONDSאיגרות CONVERTIBLE
במניות INTOלהמרה SHARES

הכל סך  ובכורה רגילות 379.6963.43,809.3ORDINARYמניות AND PREFERENCE
SHARES  TOTAL

וביטוח כספים :337.4884.02,847.6Thereofמזה. Finances and insurance

מסחריים בנקים :327.5879.02,631.6Thereofמזה: Commercial banks

למשכנתאות 448.4913.44,918.8Mortgageבנקים banks

ענפיים מימון 297.3623.13,079.5Specializedמוסדות financial
institutions

להשקעה 392.6778.94,639.4Investmentחברות companies

756.41,713.27,588.1Industryהעשייה

ושירותים 573.71,636.810,422.3Commerceמסחר and services

ופיתוח בינוי ,650.11,682.512,975.9Landמקרקעין, construction and
להדרים) development(פרט (exl. citrus groves)

1 Exci. bonds lor institutional investors. מוסדיים. למשקיעים חוב איגרות כולל לא 1
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ארה"ב של לדולר בייחס הישראלי השקל של החליפין1 שער  .12/0 לוח
TABLE IX/12.  EXCHANGE RATE1 OF THE ISRAEL SHEQEL AGAINST THE U.S.

DOLLAR

הברית ארצות של לדולר SISשקל per U.S.

רבעבמועד Atשנהבסוף end of quarter yea
שנההפיחותתקופה
PeriodAt devaluaYearרביעישלישישניראשון

tion dateYearFirstSecondThirdFourth

Up to 18 /X 1949 0.02519750.6000.612.0.710עד O700
19 IX 194931 XII 19530.03619760.7520.7970.881 0.842

1 1 19549 II 19620.18019770.9320.9441.539 1.033
10 II 196218 XI J9670.30019781.6421.7841.902 1.835

19 XI 196721 VIII 19710.35019792.1422.5253.535 2.895

22 VIII 19719 XI 19740.42019804.1484.9687.548 5.905
10 XI 197417 VI 19750.60019818.87011.67615.604 13.440

198219.15924.08033.650 29.060

1 See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה 1

נבחרות ארצות של יציגים מטבע שערי  ט/3ו. לוח
TABLEIX/13. REPRESENTATIVE RATES OF EXCHANGE FOR SELECTED

CURRENCIES
ISשקלים

יחידת
ממתי;
\verage

שנתי .

Annualרבעוני Quarterlyממוצע average 1982
UNIT

ofמטבע currency
198119821

11IIIIV

הברית ארצות דולר 111.42224.40517.45021.42931.304 26.9051 U.S. dollar
שטרלינג לירה 22.76142.26732.20838.09651.583ו 46.4381 Pound sterling

גרמני מרק 5,03110.0067.4379.00412.539ו 10.8501 German mark
צרפתי פרנק 2.0853.6722.9093.4094.433ו 3.8771 French franc
הולנדי גולדן 4.5609.0966.7738.12011ו .450 9.8641 Dutch guilder
שוודי כתר 12.2353.8403.0403.6264.277 4.3721 Swedish krona
נורבגי כתר 1.9803.7372.9313.5214.386ו 4.0571 Norwegian krone
קנדי דולר 19.52819.75414.43117.21025.420 21.5251 Canadian dollar

אפריקאי דרום רנד 112.87322.27217.62219.84027.813 23.4081 S. African rand
בלגי פרנק 103.0555.2854.2064.7496.435 5.66310 Belgian francs

איטלקיות לירטות 1000.9961.7881.3821.6222.184 1.932100 Italian lire
יפני יין 1005.15610.1027.45810,40312.005 10.406100 Japanese yen

שוויצי פרנק 15.84311.9169.31010.72414.677 12.743I Swiss franc
המטבע קרן זמ''מ 113.16026.80919.81823.92133.746 29.2151 SDR. l.M.F.

הבינלאומית
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מחירים י' פרק

המדד חישוב
בעסקים שנרשמו מצרך לכל המחירים פי על
במחירו השינוי מדד מצרך כל לגבי מחושב השונים,
בייחס 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 אריתמטי כממוצע מתקבל
יצוא של מחירים למדד פרט התלתחודשיים, או
ב"ירווון והסברים הגדרות (ר' חקלאית תפוקה ושל

מחירים"). של לסטטיסטיקה

המדדים וקישור המדדים עדכון
העדכון ובמועדי שנים כמה מדי מעודכן מדד כל
בדרך ומשקליו. המדד סל השאר, כין מתעדכנים,
לתקופת בייחס המדד מוצג עדכון, כל לאחר כלל,

עדכונו. לפני מאשר אחרת בסיס
אותו של סדרות לקשר ניתן מעשיות למטרות
שונות, בסיס לתקופות בייחס המוצגות מדד.
הכללית הנוסחה שוה. לבסיס כך ידי על ולהביאן
כסיס) תקופת (מבחינת לו לקודם מדד קישור של
הקשר" "מקדם קשר". ב"מקדם הכפלתו ידי על היא
המדד של הבסיס בתקופת הקודם המדד לרמת שוה

.100 חלקי מקשרים, שאותו

לצרכן1 מחירים מדד
המדד שימושי

להצמדת כעיקר 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
שכירים משפחות של התצרוכת סל מחירי את

כלבד. עירוניות
והשירותים המצרכים כל את כולל המרד סל
למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר לתצרוכת שנועדו

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 כמדד שהשינויים כך אקויוולנטיות, 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 כמדד, 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 שהמדד 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 לרכות המוצר, על וההטלים המסים כל
המחירים תשומות, של מחירים במדדי מוסף.
פרט וההטלים, המסים כל את כוללים הנמדדים

למע"מ.

.29 מס טכניים. פרסומים סידרה לצרכן", המחירים ב'ימדד ראה המדד עקרונות של שיטתי פירוט
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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.
מתקופה בדירות השימוש כמחיר השינויים את
ב"מדד השינויים ידי על 1:עיקר אומדים לתקופה
מרכיב (לגבי למגורים" באנייה 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
הקודם1' למדד

1 19591 X 1951
*\\ 19641 1959
\\\ 19691 1965
XII 19761 1970
\11 19801 1977
ואילך 1 1981

/X 1951
1 1959

1964 ממוצע
1969 ממוצע
1976 ממוצע
1980 ממוצע

2.753
1.347
1.237
4.112
8.349

בבנייה תשומה מחירי מדד
למגורים7

המדד שימושי
בנייה, חוזי להצמדת כבסיס בעיקר משמש המדד
ההשקעות בערך השינויים מן מחירים שינויי לניכוי

בבנייה.

המדד אוכלוסיית
קבלנים של ההוצאות כל כוללת המדד מסגרת
המיועדים ושירותים חומרים עבור משנה וקבלני
שלא מספר, לסעיפים פרט מגורים, בתי לבניית

המצרכים של הסיווג המצרכים. סיווג
התצרוכת קבוצות לפי הוא המדד סל את המרכיבים
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

המדד משקלי של המקורות
בתקופת לתצרוכת המשפחה הוצאות הרכב את
המשפחה. הוצאות על מהסקרים מקבלים הבסיס
,1980 בסיס על 1981 בינואר החל המחושב כמדד
לשנת המשפחה הוצאות סקר לפי המשקלים נקבעו
חישוב לצורך הוערכו הסקר נתוני .31979/80

.1980 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 בעיות
הגדולים העונתיים השינויים ופירות. ירקות
משתקפים ובצריכתם 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 והפירות הירקות סל לחודש. מחודש
סמך על נקבעו בו הכלול ופרי ירק כל של ומשקלו
הוצאות בסקר המשפחות מן שנתקבלו נתונים
כמויות של העונתיות דפוסי פי ועל המשפחה

שנים. שלוש כמשך המאורגן השיווק

.1965 .7 מסי מחירים". של לסטטיסטיקה "ירחון ,1964 משק ענפי לפי לצרכן המחירים מדד סיווג עקרונות ראה: 2

.691 מסי מיוחד פרסום ."1979/80 המשפחה הוצאות "סקר ראה עריכתו ושיטות הסקר ממצאי פירוט בדבר 3

שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (ראה 29 מסי טכני בפירסום ניתן המפתח ודמי דירות מחירי מדידת שיטת פירוט 4
.1970 .11 מסי מחירים" של לסטטיסטיקה "ירחון ראה .1970 שנת באמצע הדירות במדידת

בעקבות במדד שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (ואה 5 מס טכני בפרסום ראה ב959ו החל המדד עקרונות 5

 1962 לצרכן המחירים מדד עדכון ראה: ,1981 ובינואר 1977 בינואר ,1970 בינואר .1965 בינואר .1962 בינואר העדכונים
מדד עדכון .1965 ו, מסי שם.  1964 לצרכן המחירים מדד עדכון ,1963 ו. מסי מחירים". של לסטטיסטיקה "ירחון
המחירים מדד ועדכון 1977 ו, מסי שם,  1976 לצרכן המחירים מדד עדכון .1970 ו. מסי שם.  1969 לצדכן המחירים

.1981 ,1 מסי שם,  1980 לצרכן
לעיל. המדדים", וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 6

להלן). רשימה (ראה 1 7 מסי טכני פרסום ראה 7
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הבסיס, בתקופת זה ציוד של הפחת הוצאות אומדן
נאמדים אלה בהוצאות לתקופה מתקופה השינויים

בשוק. חדש ציוד במחירי השינויים פי על

בבנייה תשומות של מחירים מדדי סדרות
למגורים

הבסיסהתקופה"1 הקשרתקופה מקדם
הקודם" למדד

*** 1963VII 1950
XII 19681 1964
IV 19751 !969
ואילך IV 1975

*** 1950
1 1964

1968 ממוצע
** 1975

6.680
1.259
3.434

בסלילה12 תשומה מחירי מדד
ושימושיו המדד מבנה

,1981 יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד
של מערכת תתמדדים: של מערכות משתי מורכב
נושאת שכבד, (עפר, לרבדים תתמדדים שלושה
כבישים לסוגי תתמדדים שני של ומערכת ומצען
התת של משוקלל ממוצע ועירוניים). (בינעירוניים
מרד קבלת מאפשר בנפרד מערכת מכל ממדים

הסלילה. כל בעבור
לסוגי תתמדדים 4 פורסמו הקודמים במדדים
מצע נושאת, שכבה (עפר, השונים הרבדים
 תתמדדים לשלושה דלעיל השינוי ותשתית);
של החדש הסיווג מך מתחייב  תשתית ללא

רבדים.' לפי הסלילה הוצאות
ומתפרסמת מחושבת כבעבר, שלא כן, כמו
רבדים לשלושה מדדימשנה של נוספת מערכת
לכלל המתייחסת נושאת), ושכבה מצע (עפר,

למע"ץ. פרט הסלילה, מבצעי
בהוצאות השינויים את לשקף נועד תתמדד כל
ושירותים חומרים של קבוע סל לקניית הדרושות
ההוצאות הרכב את והמייצג בסלילה, המשמשים
המדד הבסיס. כתקופת המתאים הסלילה סוג של
התתמדדים של משוקלל ממוצע שהינו הכללי,
סל במחירי השינוי את משקף מהמערכות, אחת מכל

כולו. הסלילה ענף של התשומות

קרקע, (כגון מחיריהם למדידת סבירה דרך נמצאה
(כגון פיתוח עבודות על להוצאות ופרט ריבית),
לרשיונות והוצאות שבילים) הכנת השטח, יישור
האופייניות ופרסומת ולשיווק ופיקוח לתכנון בנייה,

בלבד. לבונים

המדד משקלי של המקורות
במאי החל נמדדים שמחיריו הנוכחי המדד סל
בתי בבניית הוצאות "סקר מימצאי על מבוסס 1975
הרכב נחקר ובו ,1974 כשנת שנערך מגורים"
נסתיימה שבנייתם פרוייקטים כ180 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 נמדדים המדד במסגרת
כ200 של מדגם אצל ושירותים, חומרים 2*0
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
לאחת 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
וכו'בתוספת המתכת העץ, הבנייה, בענפי העובדים
(קרן שונות לקרנות הנלוים בתשלומים השינויים
בתעריפים השינויים וכוי). הבנייה פועלי ביטוח
בשכר החלים לשינויים זהים תמיד היו לא הרשמיים
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

מחירים של לסטטיסטיקה "ירחון ,1974 מגורים בתי בבניית הוצאות סקר ראה עריכתו. ושיטות הסקר מימצאי פירוט ברבר
.1969 ו, מסי שם. ראה .1968 משנת הקודם הסקר מימצאי על ;1975 .5 מס

.1971 נ. מסי שם. ראה העבודה שכר מדידת בשיטת שהוכנסו השינויים פירוט
סקרי  1964 ינואר ומאז הבניין בשלד התשומות הרכב של הנדסי ניחוח  1964 לינואר 1950 יולי בין הם: המקורות

וב972/73ו. ב1966/67, בו96ו, שנערכו הבנייה הוצאות
לעיל. המדדים. וקישור המדדים עדכון  ב''כללי" הסברים ראה

688 מסי מיוחד בפירסום ניתנו העיקריים. מימצאיו ועל הסקר עריכת שיטות ושל המדד עקרונות של ועדכני מפורט הסבר 12
להלן). רשימה (ראה

וו
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תפוקת של סיטוניים מחירים מדד
מקומיים15 ליעדים התעשייה

המדד שימושי
סדרות של ניכוי הוא המדד של העיקרי שימושו
במחירים המחושבות התעשייתית. התפוקה ערך
קבועים. במחירים ערך לסדרות והפיכתן שוטפים,

המדד אוכלוסיית
השייכים המפעלים כל מוגדרים כ"תעשייה"
ענפי של האחיד ב"סיווג שהוגדרו כפי ל"תעשייה",

".1970 הכלכלה
והשירותים המוצרים כל נכללים דד המ 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 כמדד 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 כ000,ו של מחיריהם נמדדים במדד
והשירותים המוצרים מחירי ושירותים. מוצרים
כמדגם מפעלים. כ800 של ממדגם נאספים השונים
בערך חשיבות בעלי הגדולים, המפעלים רוב נכללו
וקטנים בינוניים מפעלים וכן הענף, של התפוקה

זה. מפעלים סוג המייצגים

בחוזים להצמדות כבסיס בעיקר משמש המדד /
מן מחירים שינויי ולניכוי סלילה עבודות ביצוע על

בסלילה. ההשקעות כערך השינויים

המדד אוכלוסיית
סוללי של ההוצאות כל נכללות המדד במסגרת
משנה וקבלני קבלנים הם אם כין בארץ, הכבישים
של כבישים מחלקות הם אם ובין בסלילה העוסקים
לא הוצאה סעיפי אלה אי ציבור. ומוסדות משרדים
דרך נמצאה שלא מכיוון המדד, כמסגרת נכללים
לא כן, כמו ריבית). (כגון מחיריהם למדידת סבירה
ומגרשי כבישים סלילת עבודות על הוצאות נכללות
קשורות שאינן עפר עבודות על מבטון, חנייה
עמוקים יסודות חפירת (כגון כבישים בסלילת
הקשורות מיוחדות הנדסיות עבודות ועל לבניינים)

רמזורים). התקנת (כגון הכביש על כתנועה

המדד משקלי של המקורות
יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד סל
בסלילה" ההוצאות "סקר מימצאי על מבוסס ,1981
של התשומות הרכב בו ונחקר בו1980/8 שנערך
ודצמבר 1975 ינואר בין שבוצעו פרוייקטים 40

."1978
העסקים ומדגם והשירותים החומרים מדגם
השונים ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
חומרים כ80 של המחירים שינויי ידי על מיוצגים
בערך, אספקה, מקומות ב100 הנאספים ושירותים

הסלילה. לענף

עבודה שירותי
נקבע הנוכחי במדד עבודה שכר במדד השינוי
קבלני שמשלמים בשכר החלים השינויים פי על
זו מדידה שיטת למעשה. לעובדיהם 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
הקודם1'1 למדד

*** 19721 1966

* 19811 1973

ואילך ** 1981

1 1966
1972 ממוצע

* 1981

1.542
80.016

שם. ראה 13
לעיל. המדדים". וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 14

להלן). רשימה (ראה 22 מסי טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 15

PRICES 258



המחירים מדד כאשר יצוא, לדולר התמורה במרד
בשקלים. היצוא מחירי ממדד נגזר בדולרים

נטו פו"ב יצוא מחירי מדר של העיקרי שימושו
ערך של הסדרות ניכוי הוא התעשייה תפוקת של
שוטפים, במחירים המבוטאות התעשייתי. היצוא

קבועים. במחירים ערך לסדרות והפיכתן
והסדרות נטו פו"ב היצוא מחירי מדדי סדרת
יצוא, לדולר הנוספת התמורה את גם הכוללות
מדיניות בקביעת חשוב עזר כלי לשמש יכולות

היצוא. עידור

המדדים אוכלוסיית
כל את כוללת הנוכחיים המדדים אוכלוסיית
 התעשייה מפעלי כל ידי על המיוצאים המוצרים
קשיים בשל וזאת  היהלומים 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 המסיס החזרי את
הפרשי את וכן יצוא, לצורך כפטור להם והמוחזרים

ליצוא. מוכוון מאשראי הנובעים הריבית

המחירים אימון* ושיטת המוצרים מדגם
נמדדים הנוכחיים, היצוא מחירי במדדי
מפעלי כ270 בתוך מוצרים כ1,800 של מחיריהם

(יצואנים). תעשייה

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

תפוקת של סיטוניים מחירים מדדי סדרות
התעשייה6'

י הבסיסהתקופה7 תקופת
הקשר מקדם

הקודם1'1 למדד

'8*** 19681 1964
18*** 19771 1969

ואילך 11978

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
של (בשקלים) נטו פו"ב יצוא מחירי מדד א.
בהכנסות השינויים את המודד התעשייה21, תפוקת
"סל" של בחו"ל ממכירות הנובעות התעשייה
היצוא במחירי השינויים את והמבטא נתון, תפוקה
התעשייה ידי על שנתקבלו בשקלים, נטו פו"ב

בחו"ל. מלקוחותיה
התמורה כל סך את הכולל יצוא מחירי מדד ב.
כהכנסות השינויים את המודד יצוא, לדולר
בנוסף משקף, אך דלעיל, מהסל הנובעות התעשייה
(המושפעים בשקלים נטו פו"ב במחירים לשינויים
שינויים גם חוץ), מטבע של חליפין שערי משינויי
ידי על המתקבלים נוספים תמורה במרכיבי
ומס מכס הישבון יצוא: דולר כל עבור היצואנים
והיבוא הייצור קרנות במסגרת אשראי הקלות קנייה,
זה מדד מיוחדים. ומענקים שער ביטוח יצוא, לשם
בדולרים היצוא מחירי מדד מכפלת ידי על מחושב

ו. מסי מחירים", של לסטטיסטיקה "ירחון נספח, ראה ,1978 בינואר החל האחרון עדכונו עקב במדד שהוכנסו השינויים 16
.1978

.1972 ו, ומסי 1969 ו, מסי שם, 1968 מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד עדכון ראה: 17
בהתאמה. ,1965 התעשייה ומפקד 1963  1961 התעשייה סקרי  המקורות 18

לאור". והוצאה ו"דפוס "יהלומים" הענפים ללא 19

מחירים". של לסטטיסטיקה ב"ירחון מובאים וכיו"ב חישובם שיטות עקרונותיהם. הנ"ל. המדדים הגדרת על מלאים פרטים 20
הכולל היצוא מחירי מרד בעבור .69  63 עמי .1976 .11 ומסי נטו. פו"ב יצוא מחירי מדד בעבור .7570 עמ' .1975 .8 מס'

יצוא. לדולר בשקלים התמורה סך את

מודד שהוא בכך. חוץ סחר של הסטטיסטיקה במסגרת המתפרסם מהמדד נבדל כאן המתפרסם נטו פו"ב יצוא מחירי מדד 21
קבוצות של הממוצעים בערכים שינויים ולא בודדים מצרכים של מחירים של בסיס על המיוצאים המוצרים של מחירים שינויי

בשקלים. היצוא ערכי לפי מוצג שהוא בכך. המדד נבדל כן רחבות: מוצרים
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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
של 24(Terms of Trade) הסחר בתנאי החלים
ועל וההוצאות ההכנסות על החקלאי המשק
הייצור ערכי לניכוי גם משמש הוא הרווחים.
ולהפיכתם שוטפים, במחירים החקלאי והשיווק

קבועים. במחירים לערכים

המדד אוכלוסיית
היא החקלאות ענף הגדרת בתשל"ז. החל
ודיג" ייעור "חקלאות, עיקרי ענף להגדרת בהתאם
בהתאם ."1970 הכלכלה ענפי של האחיד ב"סיווג
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 שי.רותי 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 כמסגרת נכלל לא כן וכוי. 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, בעיסקאות
במדד נכללות כמקביל עצמית. לצריכה שנועדה
מענפים הקנויות התשומות כל התשומה מחירי
שהועברו הביניים מוצרי של סוגים אותם וכן אחרים
בעיסקאות  בחלקם לפחות  הענף בתוך
מוצרי אותם של תפוקה כולל המדד אין מסחריות.
עד כלל. מסחריות עיסקאות 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

הגדול היצוא כעלי המפעלים כל נכללים כמדגם
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
נטו פו"ב יצוא במחירי הנמדדים המחירים
המייצא המפעל ירי על שנתקבלו אלה הם (בשקלים)
המחיר כאשר המוצא בנמל הראשונה בעיסקה
ממנו שנוכו לאחר כשקלים, נטו פו"ב הוא הנמדד
מנכים כמחירסי"ף, נקוב הוא וכאשר והנחות עמלות

וביטוח. הובלה לנ"ל, בנוסף ממנו
וכן יצוא רשימתי 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 של היצוא מחירי מדדי סדרות
התעשייה

הקשר2 מקדם הבסיס תקופת התקופה

4.059

פו"ב יצוא מחירי מדר ו.
1111 1973

1972 ממוצע XXII 1977

1977 ממוצע ואילך 1111 1978

מרכיבי ושאר יצוא מחירי על המבוסס הכולל. המדד .2

התמורה

3.892
1972 ממוצע
1977 ממוצע

19771972

ואילך 1978

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

לעיל. המודים". וקישור המדדים "עדכון  ב''כללי" הסברים ראה 22
ראה המדד, של האחרון העדכון בעקבות שהוכנסו השינויים וו. מסי טכני בפירסום ניחן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 23

.1978 .1 מסי מחירים", של לסטטיסטיקה "ירחון בחקלאות. ותשומה תפוקה מחירי מדד עדכון
מדד חלוקת ידי על מחושבים הסחר בתנאי השינויים מחיי'התשומה: לבין התפוקה מחירי בין כיחס מוגדרים סחר" "תנאי 24

תשומה. מחירי במדד תפוקה מחירי
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הנמדדים המחירים

המחירים אין החקלאית התפוקה מחירי במדד
על מחושבים אלא מסחריים, שוק מחירי הנמדדים
בכמות החקלאות ענף שמקבל הפריון חלוקת ידי
הן כולל הפריון כאשר ומוצר, מוצר מכל המשווקת
את והן מהקונה הענף שמקבל התמורה את
החקלאי שמקבל וההשלמות הסובסידיות

מתפוקתו. חלק בעבור מהממשלה

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"ב, האריזה
לגבי (בנמל המקובלת לעיסקה בהתאם ארוז פרי
פרי לגבי  התעשייתי במפעל ליצוא, מיועד פרי
כמדד נמדדים במקביל, וכר). לתעשייה מיועד
הדר, פרי אריזת מחירי גם המעודכן התשומה מחירי
וכיו"ב! נמל שירותי לנמל, האריזה מבית הובלה

קודם. נמדדו שלא

ותשומה תפוקה של מחירים מדדי סדרות
בחקלאות25

הבסיסהתקופה1'2 הקשר27מקרםתקופת

תפוקה מחירי מדד חקלאית1.
תשי"טתשי"טתשכ"ו ממוצע
תשכ"ותשכ"זחשל"ו .3651ממוצע
ואילך תשל"ותשל"ז 4744ממוצע

תשומה מחירי מדד בחקלאות2.
תשי"טתשי"טחשכ"ו ממוצע
תשכ"ותשכ"זתשל"ו ן497ממוצע

ואילך תשל"ותשל"ז 1565ממוצע

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
מדדים של מערכות שתי מחשבים בתשל"ז החל

כלהלן: אוכלוסיות, לשתי המתייחסות
כאמור, המתייחס י/14), (לוח כללי מדד א.
שבשימוש התשומה ולכל המיוצרת התפוקה לכל

כולו; החקלאות ענף

(לוח חלקית לאוכלוסייה המתייחס מדד ב.
המשק שמשווק התפוקות את הכוללת י/15),
"שירותים בענף הנכללים מפעלים (ללא החקלאי
של הקנויות ותשומות אחרים, לענפים לחקלאות")
הוא זה מדד אחרים. מענפים החקלאי המשק

הקודם. למדד המשכי

המדד :>שקלי

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 נאמר 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

לעיל. המדדים" וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים יאה 27
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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
שנתקבלו כפי מוצר, כל של והשיווק הייצור
המוצרים במחירי החקלאי, הייצור ערך מסדרות
החקלאית. התפוקה מחירי מדד במסגרת הנאספים
היחסית החשיבות כממוצע חושבו אלה משקלים
תשל"ד השנים בשלוש התפוקה בכלל מוצר כל של

תשל"ו. עד
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 וכוי, 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 כנפרד חושבו

תעשייה). מאכל, (יצוא,
הנ"ל הפרי למחירי נוסף נמדדים בתשל"ז החל
לכל וכר 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

בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד
ההדרים28

ושימושיו המדד מטרת
הוא ההדרים בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד
מחירי של הכללי למדד במקביל המודד, ענפי, מדד
במחירים השינויים את בחקלאות, ותשומה תפוקה
התפוקה סל בעבור כלבד ההדרים ענף שמקבל
שהוא במחירים השינויים לעומת מייצר, שהוא
את מייצג הסל כאשר תשומותיו, סל בעבור משלם
מאידך התשומות הרכב ואת מחד התפוקה הרכב
המדד של העיקרי שימושו נתונה. בסיס בתקופת
הענף של והשיווק הייצור ערכי סדרות של ניכוי הוא
במחירים לערכים והפיכתם שוטפים, במחירים
הסחר תנאי בחישוב לסייע גם עשוי הוא קבועים.

ההדרים. ענף של והרווחיות

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 ו.
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

.1978 ,2 מם' שם, ההדרים.
לחקלאות". "שירותים ענף ללא 29

הדר. פרי שיווק נתוני המקור: 30
לעיל. המודים". וקישור המדדים "עדכון  ב"כלל'" הסברים ראה 31

ההדרים29 בענף
הקשרי5 מקדם הבסיס תקופת התקופה"'

ההדרים ענף תפוקה מחירי מדד .1

תשכ''ו ממוצע
תשל"ו ממוצע

תשכ"זתשל"ו
ואילך תשל"ז

4.442

ההדרים בענף תשומה מחירי מדד .2

תשכ"זתשל"ו
ואילך תשל"ז

תשכ"ו ממוצע
תשל"ו ממוצע
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שירותים) עובדי מלצרים, מטבח, עובדי מינהל
על המלון בתי של ההוצאות לאחוז בהתאם נקבעו
המדד. סל על הוצאותיהם מכלל שירותי'העבודה,
שכר זה: לצורך הוגדרו עבודה שירותי על כהוצאות
ישירות המעביד שמשלם מרכיביו, כל על ברוטו,
בתי שמשלמים נוספות, עבודה הוצאות לעובדים;
לאומי, (ביטוח שונות לקרנות עובדיהם עכור המלון
מזון על המלון בתי הוצאות וכו'); מבטחים
מן המלון בתי של התקבולים למעט לעובדים,
שירות. ודמי להם הניתנות הארוחות עבור העובדים

העבודה" שירותי "מחיר של השוטפת המדידה
לקניית הדרושה בהוצאה השינויים את רק משקפת
מצבת את (המייצג עבודה שירותי של קבוע סל
בהוצאות שינויים ולא הבסיס), בתקופת העובדים
בעיסוקם. או העובדים בהרכב משינויים הנובעים
שכר על נתונים קבלת על מתבססת הנהוגה המדידה
בבתי עובדים מדגם של עבודה ליום למרכיביו
העובדים כלל הרכב את מייצג זה מדגם המלון.

הבסיס. בתקופת

נכסים של המשקל ברקיימא. וציוד נכסים
ערך אחוז לפי נקבע המלון בתי שבבעלות וציוד
ובאופן המלון, בתי 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

מלון בבתי תשומות של מחירים מדד סדרות

הבסיסהתקופה הקשר"תקופת מקדם

1111 1969

* *** 1978

ואילך 1111 1979
1969 ממוצע
1978 2.692ממוצע  מדד.כללי

מלון בתי של תתמדד נערך הכללי, למדד נוסף
ב"ירחון כסדר המתפרסם לתיירים, הרשומים
בשנתון. מופיע אינו אך מחירים", של לסטטיסטיקה

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

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 בתי 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

.32" 1977/78 מלון בתי הוצאות
,1978 אפרילספטמבר בתקופה שנערך בסקר
מלון בתי כ124 של המפורט ההוצאות מכנה נחקר

ב1977/78.

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
כ220 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
שעליהם המחירים ושירותים. מוצרים חומרים,
המלון בתי ענף שמשלם אלה, הם המדד מבוסס
השונים והמוצרים החומרים את לו למשווקים
מחירים על דיווח וקמעונאים). סיטונאים (יבואנים,
משווקים מ130 הדואר באמצעות לרוב מתקבל

בעוך.

מיוחדות מדידה בעיות
של המשקל וכן הסעיף, משקל עבודה. שירותי
עובדי (כגון: העובדים קבוצת של העבודה שירותי

640 מסי מיוחד בפירסום ניתנו העיקריים מימצאיו ועל הסקר עריכת שיטות ושל המדד עקרונות של ועדכני מפורט הסבר 32
להלן). רשימה (ראה

לעיל. המדדים". וקישור המחירים "עדכון  ב"כללי" הסברים ואה 33
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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

.351976/77 בשנת אוטובוסים

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם

כ150 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
ענף שמשלם אלה הם המחירים ושירותים. חומרים
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 עבודה36. 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 וכו'). 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.

באוטובוסים34 תשומה מחירי מדד

המדד שימושי
קביעתעל על בדיונים כבסיס משמש המדד

האוטובוסים בענף סובסידיות ומתן תעריפים
בענף. המחירים להתפתחויות שוטף וכאינדיקטור

המדד אוכלוסיית
של התשומות סל לכל מתייחס הנוכחי המדד
תחבורה שירותי המספקות האוטובוסים חברות
אלה שירותים אם בין לציבור, באוטובוסים והובלה
ובינעירוניים, עירוניים כקוים נוסעים הסעת הם
אם ובין בתחנות, חפצים ושמירת חבילות הובלית
זה, לצורך באוטובוסים. ותיור טיול שירותי הם
כל את ככוללות האוטובוסים חברות הוגדרו
עצמן לבין בינן שאין החברות של המחלקות
של המוסכים למשל, כך, מסחריות. עיסקאות
חברות במסגרת כלולים האוטובוסים חברות
כוללת המדד אוכלוסיית המדד. לצורך האוטובוסים
חברות לבין בינם בעלות קשרי שיש מפעלים, גם
כוללת המדד אוכלוסיית למשל, כך האוטובוסים.
האוטובוסים. חברות של התחנות" "מפעלי את

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 יצוין, ומתנות). תרומות ריבית, על הוצאות (כגון
נכללו לא ,1978 ראשית עד הקודם, במדד
בינם בעלות קשרי שיש מפעלים המדד באוכלוסיית
המדד בסל נכללו לא אף האוטובוסים; חברות לבין

קואופרטיבים. חברי של העבודה שירותי

המדד משקלי של המקורות
של התשומות הרכב את מייצג הנוכחי המדד סל
נתונים .1976/77 שנת במשך האוטובוסים חברות

.2 מסי מחירים". של לסטטיסטיקה "ירחון .1969 באוטובוסים, תשומה מחירי מדד ראה: המדד עקרונות של שיטתי פירוט 34
.1978 ,11 מסי שם. ואה בעקבותיו שהוכנסו והשינויים המדד עדכון על .1971

.1978 .11 מסי שם, ראה 35
שם. ראה העבודה. שכר מדידת שיטת פירוט 36
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באוטובוסים תשומות של מחירים מדדי סדרות
הבסיסהתקופה" הקשר8'תקופת מקדם

 1111 1970

* *** 1977

1111 1978

ואילך

ממוצע1969
1111 ''י1978 10.347

משכנתאות על ריבית שערי
דיור לצורכי

לצורכי משכנתאות על ריבית שערי על נתונים
הסטטיסטי כ"שנתון לאחרונה הופיעו דיור

.279 עמ' ,1979  30 מס' לישראל"

של מדידה איפוא, היא, הנהוגה המדידה שיטת
מרכיבי 2 (הכוללת האוטובוסים חברות הוצאות
מדגם של שכרם על עבודה ליום הנ"ל) השכו
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; בתקופת כולו המרד סל על האוטובוסים
פי על מחיריהם שינויי נאמדים שוטף, ובאופן

חדשים. וציוד נכסים במחירי השינויים
אחת 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

נבחרים פרסומים
מיוחדים םרסומיס

1977/78 מלון בתי הוצאות סקר 640
1980/81 ודרכים כבישים בסלילת תשומה מחירי מדד 688

טכניים פרסומים

(1959) לצרכן המחירים מדד 5

(1961) בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי וו
(1964) למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17

(1966) מקומיים ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדר 22
(1968) לצרכן המחירים מדד 29
(1969) המשפחה תקציב סיווג 31

האוטובוסים. חברות הוצאות סקרי המקור: 37
לעיל. המדדים", וקישור המדדים עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 38

הקואופרטיבים. חברי של עבודה שכר ללא 39
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Percentages

המחירים מדדי ברמת השינוי  י/ו. לוח
TABLEX/l.CHANGE IN LEVEL OF PRICE INDICES

אחוזים

Price index of של מחירים מדד

תשומה
מלון בבתי
Input

in hotels

תשומה
באוטובוסים

Input
in buses

החקלאי2 המשק
Farming2

תשומה
Input

תפוקה
Output

מחירים
סיטונ"ם
תפוקת של
התעשייה'
Wholesale
prices

of industrial
output1

rmwn
בסלילה
Input
in road

:onstruction

תשומה
בבנייה
למגורים
Input in
residential
building

המחירים
לצרכן

Consumer
prices

A. Annual averages (calendar years), change on
previous year3

שנה כל לוח), (שנות שנתיים ממוצעים א.
קודמתה' לעומת

19602.35.40.61.2

19616.79.07.35.9

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
ו19706.110.97.6 6.80.54.111.37.4

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

197734.630.936.338.6§ 30.8§ 30.239.139.9

197850.657.375.153.1§39.1§49.956.859.0

197978.387.491.979.1§ 67.2§62.575.978.2

1980131.0127.6144.5135.8§ 122.0§ 135.9144.3131.6

1981116.8131.7146.5.9§ 134.9§ 133.9127.9127.3

1982120.3117.0126.6124.793.3117.9118.815.4

B. December as against December of the previous year3 קודמת3 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
1980132.9134.0151.7138.1150.1155.7137.9

1981101.5109.4122.05103.596.3110.1111.7

1982131.5130.4133.2136.9140.5128.8129.7

1 Excl. "Pirnting and publishing". 2 For farming price
indices,  agircultural years,1960/61 1981/82. 3 For
price indices of input in buses and hotels  October
December of each year.

במדדי 2 לאור". והוצאה "דפוס ענף ללא 1

עד תשכ"א חקלאיות, החקלאישנים במשק מחירים
ובבתי באוטובוסים תשומה מחירי במדדי 3 תשמ"ב.

שנה. כל אוקטוברדצמבר  מלון
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CONSUMER PRICES
לצרכן המחירים מדד י/2. לוח
TABLEX/2.CONSUMER PRICE INDEX

לצרכן מהירים

דממוצע ו nשח t hM 0

שנתי
Annual

111111IVVVIVIIVIIIIXXXIXII
average

X 1951 =100 :Baseהבסיס:
19488977798291 89 86939494939696

19499197979792 ■ 94 98908987858584
19508584848483 84 84838485858689
19519790929395 96 949698100103105107

1952153113120132157 150 144162165169173175178

1953196181182184197 191 187200201205207208212
1954220214216217214 218 217217222227227228228
1955233228228229232 230 230233231239238236239
1956248238239244249 249 246244247260259248250
1957264254259261258 270 265264269268268267263
1958273267269268267 276 272274274280280273274

1 1959 =100.0 :Baseהבסיס:
1959100.6'100.0100.8100.999.3 104.3 100.498.097.9100.1101.9102.1101.6
1960102.9101.2101.4102.4100.8 103.2 101.2101.3101.5104.1106.2105.8105.1
1961109.8107.5106.6106.8110.4 114.3 106.7108.0107.1110.7112.2113.1114.6
1962120.2115.0115.6118.2117.5 119.1 120.3118.5119.9122.7124.0124.9126.3
1963128.1126.3126.3126.3127.9 129.0 124.9128.0125.9128.4129.4131.9132.6
1964134.7133.6133.6!33.4132.9 136.7 132.2134.7133.4134.4135.9137.1138.5

1964 =100.0 :Baseהבסיס:
1965107.7103.7104.2106.3108.9 109.4 107.2108.1106.9108.3109.4110.0110.1
1966116.3111.5112.7114.6116.8 117.2 116.7117.1115.8117.5118.5117.9118.7
1967118.2118.6!17.5118.0118.8 120.1 119.8117.9116.8116.7117.6118.1118.9
1968120.7120.0119.9120.8120.4 121.7 121.9120.8119.7120.2121.0120.7121.2
1969123.7121.8121.5123.2124.5 123.3 124.0124.6122.2123.0124.5125.4125.9

1969 =100.0 Baseהבסיס:
1970106.1101.5101.9102.9104.8 105.0 103.7104.4104.9109.1111.3111.3112.1
1971118.8114.1114.0115.5117.2 117.0 116.4116.6117.2121.0123.6125.6127.1
1972134.1 .128.9128.2130.8131.8 133.7 132.3132.7133.3135.2138.4140.8142.8
1973160.9145.5146.9150.5159.0 158.5 156.3161.7162.7165.4168.4175.8180.5
1974224.8186.9202.0207.4219.4 218.7 213.0222.4223.5227.9233.6260.8281.9
1975313.1287.4291.7298.8307.1 308.2 303.9308.5308.6315.0334.9345.5348.2
1976411.2352.9355.4368.2398.4 397.6 389.3418.7423.8433.5448.0468.0480.6

1976 =100.0 Baseהבסיס:
1977134.6116.6117.7120.0128.8 125.8 122.9130.7135.8141.0146.1163.4166.6
1978202.7170.4173.1179.5196.7 192.9 189.4201.4206.2212.4224.6238.6246.8
1979361.4259.0265.3280.2330.3 319.0 304.5348.5377.7407.9439.8482.6521.7
1980834.9559.9587.5617.5779.3 744.9 680.5813.4880.5944.51,048.41,146.71,215.3

1980 =100.0 Baseהבסיס:
1981216.8156.2164.85172.7202.9 197.5 191.1215.2223.6241.8263.6278.9293.3
1982477.7317.7335.8352.8439.7 414.7 390.4480.2518.0557.3604.1643.3679.0
1983736.6781.3825.4986.5 934.9

1 The index of I 1959 with base IX 1951 = 100 was 275.3.
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וקבוצה ראשית קבוצה ,לפי לצרכן המחירים מדד י/3. לוח
TABLEX/3.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP

1

100.0הבסינ :1976 =Base:
.Base:: CDJ7
1980 = 100.0

וקבוצה ראשית Mainמשקלמשקלקבוצה group and group
Weight197819791980Weight19811982
19761980

הכללי 1,000.0202.7361.4834.91,000.0216.8477.7GENERALהמדד INDEX

ופירות ירקות בלי 937.8201.9360.4826.0931.7217.2480.7Theהמדד index excluding vege
tables and fruit

ירקות (בלי מזון
ופירות)

189.7205.5368.3976.4193.6194.6426.7Food (excl. vegetables and
fruit

ומוצרי דגנים ,24.1189.6341.9927.526.4205.5453.2Breadלחם, cereals and dough
prouductsבצק

ודגים עופות ,71.5211.9383.8932.663.8207.4471.1Meatבשר, poultry and fish

ומרגרינה 7.1187.7354.3,144.59.5153.1320.3Fatsשמנים and margarine

חלב ומוצרי 27.7177.3357.8,211.835.2148.1307.9Milkחלב and dairy products

10.2175.2323.1900.59.5174.9391.5Eggsביצים

וממתקים ריבה ,14.0188.6328.5981.313.6199.3363.3Sugarסוכר, marmalade Sc sweets

9.2204.3311.4733.78.0260.1574.8Beveragesמשקאות

שונים מזון 11.1311.9486.3,039.013.4194.5438.2Miscellaneousמצרכי food products

לבית מחוץ 14.8218.9377.9898.114.2231.5533.2Mealsארוחות away from home

ופירות 62.2214.3376.0969.368.3211.1437.8Vegetablesירקות and fruit

205.2178.9396.4866.1199.3230.7541.0Housingדיור

דירה 14.1153.5241.4518.012.8222.9551.1Rentשכר

ודמי דירות 184.9182.2411.7902.9177.3232.4544.1Pricesמחירי of dwellings and key
moneyמפתח

אחרות דיור 6.2136.0293.6562.79.2208.1466.8Otherהוצאות housing expenses

הדירה 85.0206.0356.4891.299.5225.4501.7Householdהחזקת maintenance

ומים דלק .36.0204.8357.2,062יושמל, 152.8215.7481.8Electricity, fuel and water

של ושיפור 17.6207.9359.2804.215.5220.6490.9Maintenanceהחזקה and repairs
והחצר הבית

שונים בית משק 10.7200.1371.9870.69.8234.7545.2Miscellaneousצורכי household
utensils

כללית 8.0196.2319.5665.912.6285.4595.8Municipalארנונה taxes

בבית 12.7217.8360.4686.28.8196.3456.8Domesticעזרה help
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(המשך) וקבוצה ראשית קבוצה ,לפי לצרכן המחירים מדד י/3. לוח
TABLE X/3 CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP (com.)

וקבוצה ראשית קבוצה

100.0הבסיג :t1976 =Base:Base: הבסיס:
1980 = 100.0

Main group and group משקל
Weight
1976

197819791980
משקל
Weight
1980

19811982

לבית וציוד 86.5212.5335.8700.379.4218.2445.5Furnitureריהוט and household
equipment

25.5188.1311.4633.122.2219.1447.9Furnitureריהוט

חשמלי 36.6232.5360.9759.036.4214.1429.1Electricalציוד equipment

ולמטבח לבית 8.2193.7301.9683.17.7225.9429.0Homeציוד and kitchen equip
ment

לדירה וקישוט מיטה 16.2218.2339.1690.513.1223.3496.8Beddingכלי and home
decorations

והנעלה 81.2194.8319.7624.062.1250.7537.4Clothingהלבשה and footwear

62.7192.0313.6617.647.6256.9556.6Clothingהלבשה

18.5204.6340.5645.914.5230.5474.4Footwearהנעלה

37.7237.9408.2966.643.8228.35/7.7Healthבריאות

חולים קופת 13.4231.3400.81,041.019.4233.8541.5Sickשירותי fund services

פרטי רפואי 4.8225.2389.4810.15.2264.7608.2Privateשירות medical services

שיניים '13.4248.8431.2996513.0211.8473.4Dentistsויפוי fees

רפואי וציוד 6.1238.4388.5850.96.2215.3460.5Medicamentsתרופות and medical
equipment

תרנות חינוך,
ובידור

99.4206.1327.2693.786.3221.4491.5Education. culture and
entertainment

26.7172.9258.2557.320.5226.9534.5Educationחינוך

ובידור 72.7217.7351.3741.565.8219.7478.1Cultureתרבות and entertainment'

ודואר 115.6219.5360.2789.7129.4206.3446.6Transportהחבורה and posts

104.1220.8363.0783.5116.5210.1454.8Transportתחבורה

דואר 11.5207.3334.7845.912.9172.2372.6Postalשירותי services

37.5190.5318.4746.238.3198.8414.6Miscellaneousשונות

וטבק 115191.0312.9754.310.2162.6311.1Cigarettesסיגריות and tobacco

אישיים 18.3183.1305.5684.116.9228.0514.9Personalשירותים services

ושעונים 4.8220.739651,057.29.9180.5336.2Jewelleryתכשיטים and watches

וכד ילקוטים 2.9185.6292.9590.71.3242.4521.5Handתיקים. bags, etc.
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כלכלי ענף לפי לצרכן, המחירים מדד י/4. לוח
TABLEX/4. CONSUMER PRICE INDEX, BY ECONOMIC BRANCH

וקבוצה ראשית קבוצה

100.0הבסיג :t1976 =Base:
Base: הבסיס:
1980 = 100.0

משקל
Weight
1976

197819791980
משקל
Weight
1980

19811982
Wain group and group

הכללי 1,000.0202.7361.4834.91,000.0216.8477.7GENERALהמדד INDEX

תוצרת ללא הכללי המדד
חקלאית

923.7202.3361.0824.5920.6217.8469.1General index excluding
agricultural produce

חקלאית 76.3207.5368.9960.879.4205.9422.9Agriculturalתוצרת produce

וכוי ופירות 58.1212.9377.6974.162.0209.7421.9Vegetablesירקות and fruit etc.

חיים בעלי ותוצרת .18.2190.2341דיג I908.717.4192.5426.3Fish and livestock
products

תעשייה 462.7209.8352.2805.4453.0208.6443.9Industrialמוצרי products

וטבק מזון 173.8205.7366.0969.7179.5191.7418.3Foodתעשיית and tobacco industry

ומוצריו 44.0215.3390.3934.437.4201.9462.1Meatבשר and its products

ומוצריו 29.1180.6360.7,198.436.4150.9314.3Milkחלב and its products

וטבק אחר 100.7208.8356.2919.2105.7199.6438.6Otherמזון food and tobacco

טקסטיל ומוצרי 73.9192.9311.7616.158.5250.6544.7Clothingהלבשה and textile
products

. ורהיטים ומוצריו 218.1449.7Wood§26.9196.9322.6654.823.9עץ and its products
and furniture

גומי עור, ומוצרי הנעלה
ופלסטיק

26.9204.4339.4673.520.8225.6466.2Footwear & leather, rubber
and plastics products

הובלה כלי מכונות. מתכת.
חשמל ומוצרי

83.1243.4356.4604.673.4203.7388.6Metal products, machines,
vehicles and electrical
goods

כימים מוצרים תעשיית
נפט ומוצרי

48.6196.6377.3957.759.8208.8477.1Manufacture of chemical
and petroleum products

ל.נ.מ.א. שונות, 29.5220.5370.5886.137.1217.4448.8Miscellaneousתעשיות industries,
n.e.s.

ודיור בנייה 5196.6231.2542.0Building).207.0180.9397.4870שירותי and housing services

ומים 25.1206.8349.0.060.036.4215.7468.0Electricityחשמל and water

ודואר 47.9194.3325.8S82.962.1204.8448.7Transportתחבורה and posts

181.0209.1353.0172.4172.5231.9529.6Servicesשירותים

וביטוח 31.2192.2305.6601.338.8240.7513.0Taxesמסים and insurance

חינוך 25.4169.6254.5541.120.5223.9542.1Educationalשירותי services

בריאות 31.6237.8412.0987.837.6230.4527.2Healthשירותי services

בידור 10.6238.0396.6907.78.5257.0666.3Entertainmentשירותי services

הארחה 36.3214.7366.4813.428.0236.4546.9Hotelsשירותי

עסקיים 6.4156.3337.3717.43.4234.6549.0Businessשירותים services

אחרים 39.5220.3381.7818.735.7218.0495.2Otherשירותים 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

Percentagesאחתים

דירות מחירי
Prices of
dwellings

מפתח דמי
Key money

דירות מחירי
Prices of
dwellings

מפתח דמי
Key money

196115.213.9197229.348.4
196221.731.5197326.8
196323.933.6197438.5
196415.713.7197527.9
196510.910.2197611.3
19662.11.719779.8
19670.41.5197879.040.6
19686.23.71979144.4
196913.93.0198093.9
197017.512.319815154.5164.9
197125.8 1.81982121.1149.6

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

IS thousand ש' אלפי

19751976197719781979198019811982

ירושלים
מזה: חדרים21.5

19.6
15.4

21.9
16.4

24.8
18.5

49.0
32.1

126.2
85.5

265.5
172.5

595.8
435.4

1,2480
880.61.52

Jerusalem
Thereof:

 19.921.724.749.7126.6293.6545.71,121.0חדרים32.5
rooms
2.53

 30.632.535.781.9196.1375.4787.71,758.6חדרים43.5
rooms
3.5 ^
rooms

אביב תל
מוה:

יפו
 חדרים21.5

19.3
14.3

21.3
15.7

22.9
17.2

42.8
29.4

109.4
76.9

228.6
147.6

604.4
392.1

1,358.4
941.4

Tel AvivYafo
Thereof: 1.52

 20.622.424.046.7114.4226.5591.61,308.7תדרים32.5
rooms
2.5 3

 29.934.437.674.6191.0410.2999.02,156.9חדרים43.5
rooms

3.5 4
rooms

חיפה
מזה: חדרים21.5

16.1
12.4

18.6
14.0

20.6
15.0

31.7
22.3

91.0
60.4

174.0
114.4

460.3
322.1

1 ,078.9
702.81.52

Haifa
Thereof:

 16.118.520.333.390.7168.5461.7976.3חדרים32.5
rooms

2.53

 ,26.030.134.255.4154.1280.4755.81חדרים43.5 756.2
rooms
3.5 4
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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

Sheqelשקל

nTrr19721973197419751976197719781979198019811982UnitCommodityמצרך

אחיד 0.040.040.070.110.140.190.240.391.111.964.03kg.3ק"גלחם read, standard

לבן ,Bread"0.050.050.080.130.160.220.280.481.332.405.07"לחם white

לבן ,Flour"0.060.070.140.230.290.350.470.882.304.3710.69"קמח white

0.150.170.260.710.901.121.512.858.1618.8442.84Noodles■'אטריות

0.150.200.380.460.480.621.201.814.5510.4316.91Rice■■אורז

טרי בקר 1.521.892.493.083.955.027.7813.8432.73148.70בשר 78.73"Beef, fresh

קפוא בקר 0.971.261.812.072.803.614.779.0194.94בשר 41.89 23.12"Beef, frozen

שחוט עוף 0.480.610.861.151.521.933.065.3712.8861.35בשר 27.76"Poultry,s laugh
teredומרוט Sl dressed

מקומיים ,0.350.350.621.031.401.812.694.7112.0025.6459.89Carpקרפיונים local

קפואים, 0.600.741.121.591.973.206.179.8748.29"דגים 32.87 21.58"Fish, frozen,

filletפילה

0.160.160.270.500.620.871.112.167.109.9519.65Margarineמרגרינה

Oil"0.120.120.220.450.540.770.992.067.5210.1219.67"שמן

פרות 0.060.060.110.160.190.270.340.682.543.356.84litreCow'sליטרחלב milk

מקומית nק"גחמאה 770 801 91י ל952.14 W2.957.0466.60 38.90 25.20kg.Butter, local

כחושה. גבינה
ו

0.170.180.330.530.640.891.282.649.0231.56 13.37Cheese, lean

skimmed)רכה

milk)

שמנה, ,Cheese"0.200.200.340.560.690.981.372.8610.7616.2433.40גבינה fat (whole

(milkרכה

גרילבנייה 1700.020.020.040.060.070.100.120.240.821.242.69170 gr.Lebenia (sour

milk)

א סוג יחיביצים, 100.140.140.250.370.470.640.821.664.738.4717.23lOunitsEggs, grade A

0.080.110.250.600.560.540.691.285.558.8112.30kgSugarק"גסוכר

PRICES 272



(המשך) נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניימ מחירים  י/7. לוח
TABLE X/7.  AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES

)cont.)

Sheqel שקל

nvrr19721973197419751976197719781982מצרך 1981 1980 1979UnitCommodity

מקומית 0.180.220.380.780.821.101.9146.57ק"גריבה 23.73 7.83 2.71kgJam, local

0.310.38סוכריות
2.502.9684.26 39.01 13.85 5.33Sweets

"חלווה


2.343.5785.20 36.26 16.72 6.34"Halva

1.341.401.562.132.676.038.45148.50תה 77.70 31.60 11.78..Tea

טחון 1.231.341.492.003.7011.0813.59179.20"קפד, 68.20 40.60 19.81"Coffee, ground

0.941.041.431.952.6810.0522.3993.67■קקאו 74.80 52.20 38.44Cocoa

אדמה 0.080.090.140.210.290.390.5913.18"תפוחי 5.70 2.43 1.04"Potatoes

0.120.200.230.300.240.530.6912.38עגבניות 7.65 3.00 1.35Tomatoes

0.140.190.260.320.450.660.9017.08מלפפונים 8.04 3.82 1.75"Cucumbers

0.100.130.170.220.240.510.5613.74גור 6.93 3.42 1.34Carrots

0.090.100.140.170.220.340.539.99"סלק 4.51 2.15 0.97"Beetroot

0.120.150.180.240.320.480.7111.18"חצילים 6.03 2.87 1.09"Eggplant

0.110.110.150.210.220.430.528.85"כרוב 4.95 2.92 1.24Cabbage

0.140.170.230.290.410.520.8415.79כרובית 7.51 3.84 1.65"Cauliflower

יבש 0.090.100.150.180.250.340.558.96בצל 4.46 3.92 0.99"Onions, dry

0.180.250.310.390.530.671.0522.05"בננות 10.85 4.68 1.59"Bananas

0.130.200.230.330.480.891.1126.21"ענבים 9.68 5.55 2.01Grapes

0.050.090.120.160.210.330.379.42אבטיחים 3.00 3.42 0.68Watermelons

שמוטי 0.070.080.110.150.230.320.509.72תפוזים, 4.78 2.07 0.83"Oranges,
shamouti

אפילים 0.080.080.120.180.250.330.4910.45תפוזים, 5.50 2.41 0.84"Oranges, late

0.080.100.130.190.250.330.5512.52אשכוליות 5.91 2.65 0.88"Grapefruit

0.130.150.220.360.450.560.8316.72לימונים 8.70 4.01 1.34Lemons
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prices of input in building בבנייה תשומה מחירי

למגורימ בבנייה תשומה מחירי מדד  י/8. לוח
TABLEX/8. PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING

Monthחודשממוצע
שנתי

Annual1IIIIIIVVVIVIIVHIJXXXIXII
average

Base: VII 1950 = 100.0 הבסיס:
1951125.1116.0 118.0 127.0~139.5

1952211.3160.4_  214.0232.0231.7235.9235.9236.5239.9
1953275.8239.9239.9250.9280.1 258.4 258.4281.9294.2300.6300.6300.6303.7
1954353.6306.4343.9352.4356.5 356.5 352.4353.5358.1363.1363.1365.6371.6
1955393.4377.4377.2377.2379.1IV. \ 377.7381.7383.7419.2421.6422.2427.2
1956451.7427.2427.4444.9459.4 450. 1 444.9460.4461.1461.1461.1461.1461.1

1957474.2468.9468.9468.9468.7 468.9 468.9477.2477.4477.9481.7481.5481.1
1958479.4480.6479.5479.5475.6 478.5 481.1482.9481.5480.1478.8478.4476.3
1959484.8475.4479.3481.0482.9 483.4 484.1484.6487.9488.0489.3490.0491.4
1960510.9491.1491.1502.0513.5 503.1 503.8521.0520.9521.4520.8521.3521.3
1961557.0521.5538.8540.7554.3 550.8 550.4565.3568.1571.4572.2574.7575.3
1962627.2576.2599.7618.0618.3 617.9 618.6627.9650.4650.3650.3649.6649.0
1963660.8655.3662.7659.7660.6 660.1 660.1662.1662.1661.2661.2662.5661.9

1 1964 = 100.0 :Baseהבסיס:

1964103.9'100.0100.3100.4102.8 100.7 100.7108.1108.2105.5105.9107.2107.5

1965111.5107.9108.4109.1112.4 110.3 110.0114.6115.4115.1111.2111,6111.6

1966no .5113.3117.6119.1122.4 119.6 119.5125.0125.2123.0120.6120,6120.5

1967120.5120.5120.4120.4120.3 120.3 120.3120.5120.5120.4120.5120,7121.6

1968J25.9122.6122.9123.0128.0 124.2 123.3131.6131.7128.2124.7125.2125.4

1968 = 100.0 Baseהבסיס:

1969102.399.899.899.9103.1 100.2 100.1106.2106.8104.4101.9102.3103.3

1970113.4104.3105.7107.3114.7 111.5 111.3118.1119.2121.9115.6115.5115.8
1971125.3118.6119.7120.0124.5 120.7 119.7128.7131.8131.0128.1130.1131.2

1972145.4135.4135.7138.4144.7 140.6 139.0150.4156.1150.1149.3151.2153.6

1973186.9160.4162.4165.5184.8 177.4 174.3197.4201.0201.8196.7207.0214.7
1974275.2225.6235.7238.2272.0 262.6 248.2298.0300.8297.1289.7306.6328.1

19752331.9335.4339.8343.4

IV 1975= !00.0 :Baseהבסיס:

1975103.3 100.1 100.0108.6109.3106.2109.9112.4113.3
1976132.4114.6115.5116.6133.3 128.4 126.3138.5140.9140.8141.4144.9147.2

1977173.3149.2150.3151.1169.1 162.1 158.4178.0183.5182.1185.7203.9205.7
1978272.6215.4222.3227.7270.9 258.9 253.2282.3290.9298.6305.0320.4325.6
1979510.9346.8352.4370.5 .484.9 439.4 413.9532.2572.8596.5635.7680.7705.0
19801,162.7790.8805.9827.11,085.8 1,002.6 942.21,229.31 .304.21,305.31,452.01,557.31,650.0
19812,694.01,889.82,003.12,053.12,550.0 2,412.0 2,334.32,906.03,006.33,135.43,231.83,351.43,454.8
19825,845.63,916.24,154.74,263.95,364.3 5,025. 1 4,715.16,279.46,655.36,758.47,342.37,731.37,961.2
19838,911.39,334.49,572.410,640.4

1 The index of January 1964 on the base July 1950 = 100.0 was
668.0 2 See introduction to this chapter.

היה 100.0=1950 יולי בסיס על 1964 ינואר של המדד 1

זה. לפרק מבוא ראה 2 .668.0

PRICES 274



ותתקבוצה1 קבוצה לפי למגורים, בבנייה תשומה מחירי מדד י/9. לוח
TABLE x/9. _ PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING, BY GROUP AND

SUBGROUP1
Base: April 1975= 100.0 = 1975 אפריל הבסיס:

Group and subgroup 1982 1981 1980 1979
משקל
Weight
IV 1975

ותתקבוצה קבוצה

THE GENERAL INDEX

Quarry, marble and porcelain
products
Quarry products
Marble and porcelain products

Cement, ytong, silicate and thier
products
Cement and its products
Ytong and silicate products

Iron and metal products
Round buildingiron
Proifles, tin and metal products

Woodand other materials
Wood
Other material

Plumbing materials
Sanitary and central heating,
plumbing materials

Mateirals for electrical installa
tion

Wages
Building workers
Supervision, management and

Transportation
Hired transportation
Own transportation

Equipment and tools
Hiring of equipment
Own equipment
Tools

Miscellaneous
Taxes and insurance
Office maintenance

5,845.6 2,694.0 1,162.7

7,605.5 3,748.3 1,432.4

8.786.8
5,422.1

3,915.5
3,439.3

1,497.1
1,312.7

7,392.1 3,162.0 1,364.6

7384.9 3,173.7 1,363.1

4,911.1
4,533.5
5,791.6

4,865.5
4,430.1
5,367.3

5,694.2
5,767.1

2,174.7 976.6
1,951.2 921.0
2,696.1 1,106.3

2,409.4
2,303.9
2,531.1

2.669.5
2,690.0

5,690.9
5,521.2
6,792.4

7.769.0
8,789.3
6,485.4

5,433.8
5,596.1
4,681.8
7,709.5

4,367.2
4^88.9
4307.4

2,651.0
2,581.4
3,102.8

3,362.7
3,677.7
2,966.4

2,316.9
2,276.9
2,155.4
3,582.3

2,148.9
2,250.5
1,868,7

1,079.2
1,072.7
1,086.7

1,086.7
1,090.2

5,328.9 2,566.9 1.0695

1,161.4
1,139.9
1,300.9

1,405.7
1,428.4
1377.2

985.2
989.4
910.5

1,334.5

977.9
1,017.9
867.6

510.9

559.8

590.5
503.2

594.3

591.9
637.7

487.9
482.7
500.0

440.8
453.4
426.4

455.3
453.1

466.0

520.5
515.4
554.0

544.1
554.7
530.7

476.5
488.7
431.4
588.6

430.3
453.1
367.5

1000.0

54.4

35.3
19.1

134.6

127.6
7.0

99.3
69.5
29.8

108.7
58.2
50.5

87.1
72.6

14.5

427.6
370.5
57.1

21.0
.ii7
9.3

31.6
19.7
10.0
1.9

35.7
26.2
9.5

הכללי המדד
שיש מחצבה, חומרי
חרסינה ומוצרי
מחצבה חומרי

חרסינה ומוצרי שיש

סיליקט איטונג, צמנט,
ומוצריהם

ומוצריו צמנט
וסיליקט איטונג מוצרי

מתכת ומוצרי ברזל
לבנייה עגול ברול

ומוצרי פחים פרופילים,
מתכת

אחרים וחומרים עץ
עץ

אחרים חומרים

אינסטלציה
אינסטלציה חומרי

מרכזית והסקה סניטרית
אינסטלציה חומרי

חשמלית

עבודה שנר
בניין פועלי

ניהול פיקוח, צוות
ושירותים

הונלה
שכורה הובלה
עצמית הובלה

עבודה וכלי ציוד
ציוד שכירת
עצמי ציוד
עבודה כלי

שונות
וביטוח מסים

משרדים החזקת

1 See introduction to this chapter.
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prices of input in road construction בסלילה תשומה מחירי
הכביש ורובד סוג לפי בסלילה, תשומה מחירי מדד  י/0ו. 'לוח

TABLE X/10.  PRICE INDEX OF INPUT IN ROAD CONSTRUCTION, BY TYPE AND
LAYER OF ROAD

,Base:t 0VJ7
V 1981 = 100.0

1982
משקל
Weight

Base: 1972 = 100.0 הבסיס:

1981 1980 1979 1978 1977 1976

THE GENERAL INDEX 257.3 100.0 9,313.0 3,778.1 1,545.5 805.4 460.0 337.5

Type of road הכביש no

Interurban asphalt road

Urban asphalt road
259.5 23.3 9,444.9 3,816.9 1,573.0 818.1 460.1 340.5

הכללי המדד

בינעירוני אספלט כביש

עירוני אספלט כביש

הכביש ofרובד roadLayer

313.3409.6720.11,419.23,150.37,786.733.4274:4Constructionעפרעבודות works

302.9424.9774.71,521.23,649.28,917.234.4243.8Subbaseמצע

385.9532.7912.31,707.94,494.511,041.432.2254.0Bearingנושאתשכבה course

357.4493.2856.51,638.64,155.31תשו/ית




Base

1 As of 1981, no separate index figure is given for the
"Base" item; see introduction.

מבוא. ראה ל"תשתית"; נפרד מדד אין ב1981 החל 1

prices of industrial output התעשייה תפוקת מחירי

ליעדים התעשייה תפוקת של סיטוניימ 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

Base: 1977= 100.0 הבסיס:

משקל
ראשי Weight1979198019811982Majorענף branch

1977

הכללי 1,000274.2644.71,436.13,241.6THEהמדד GENERAL INDEX
והציבה 2,037.24,543.2Mining§148355.7862.1כרייה and quarrying

וטבק .משקאות ,253258.8686.31,335.83,041.8Foodמזון beverages and tobacco
1.341.62,900.9Textiles§65243.5558.7טקסטיל
49242.7479.7,182.12,702.6Clothingהלבשה

ומוצריו .12319.0581.7,492עור 13,210.7Leather and its products
ומוצריו 49265.6597.4,374.33,105.0Woodעץ and its products
ומוצריו 32220.0559.3,348.83,132.3Paperנייר and its products

לאור והוצאה 33276.1590.3,470.13,763.9Printingדפוס and publishing
ופלסטיק גומי 40281.4630.1,450.83,274.2Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 70280.7675.5,530.03,384.5Chemicalמוצרים and oil products
אלמתכתיים מינרלים 56323.7780.7,913.84,345.5Nonmetallicמוצרי mineral products

בסיסית 29294.8656.7.518,43,381.3Basicמתכת metal
מתכת 109286.3631.5,383,93,070.5Metalמוצרי products

34260.5546.8,284.82,787.7Machineryמכונות
ואלקטרוני חשמלי 70296.7674.4,570.03,549.9Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 66294.7649.3,468.03,270.2Vehiclesכלי
1,571.43,643.6Miscellaneous§674.5§19275.9שונות
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"כולל' יצוא מחירי ומדד נטו פו"ב יצוא מחירי מרד  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

Base: נ 977 100.0 הבסיס:

יצוא מחירי "כולל"מדד ה המדד
נטו החמורהפו"ב מחירימדד על המבוסס

Index of net f.o.b.יצוא ל$ ושארבש' היצוא
export pricesIndex of totalהתמורה מרכיבי

returnsשנהענף in ISOverall index basedMajor
branch Yearperראשי exporton export prices and

.U.Sבדולריםבשי Sother compo
in ISin U.S. $nents of returns

(1)(2)(3)(4) = (2) x (3)

1978111.0סךהכל 180.4134.1149.2TOTAL
1979136.4 331.4213.9291.7
1980159.3 781.6440.9702.3
1981151.9 1,657.4989.11,502.5

והציבה 1978119.1כרייה 190.8129.8154.6Mining and
1979158.7 384.0204.2324.1quarrying
1980222.8 1,089.2441.5983.7
1981230.5 2,508.3952.12,194.6

משקאות 1978116.5מזון, 190.5137.0159.6Food, beverages
1979135.2וטבק 327.4210.2284.2and tobacco

1980152.1 743.9430.4654.6
1981156.5 1,704.21,059.41,658.0

1978107.6 176.0130.0139.9Textiles
1979122.0 296.7209.7255.8
1980136.5 670.5442.4603.9
1981142.3 1,556.6985.71,402.7

1978114.9הלבשה 191.5131.9151.6Clothing and
1979134.9 331.9208.3281.0madeup
1980149.9 744.9434.7651.6textiles
1981140.9 1,558.7965.51,360.4

ומוצריו 197893.7עור 155.2135.7127.2Leather and
1979101.2 251.8218.4221.0its products
1980114.5 575.5476.8545.9
1981105.3 1,116.61,004.61,057.8

ומוצריו 1978106.2עץ 175.4131.8140.0Wood and
1979126.6 308.1208.0263.3its products
1980148.3 729.3417.4619.0
1981144.4 1,580.7918.41,326.2

ומוצריו 1978104.5נייר 171.0130.0135.9Paper and
1979115.2 275.9193.0222.4its products
1980123.5 597.3390.9482.8
1981134.7 1,450.9873.31,176.3

לאור והוצאה 197893.7דפוס 151.8133.2124.7Printing and
1979112.8 274.6202.6228.6Publishing
1980116.3 571.7438.0509.4
1981116.8 1,278.9905.11,057.2
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"כולל" יצוא מחירי ומדד נטו פו"ב יצוא מחירי מדד  י/2ו. לוח
(המשך) ראשי ענף לפי התעשייה, תפוקת של

TABLE X/12.INDICES OF NET F.O.B EXPORT PRICES, AND THE OVERALL
EXPORT PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT, BY MAJOR BRANCH (cont.)

100.0 בסיס: :Baseק 1977 =

יצוא מחירי ה"כולל"מדד המדד
נטו התמורהפו"ב מחירימדד על המבוסס

Index of net f.o.b.יצוא ל$ ושארבש היצוא

ענף
ראשי

שנה
Year

export pricesIndex of total
returns in IS

התמורה מרכיבי
Overall index basedMajor

per exporton export prices andbranch
.U.Sבדולריםבש' $other compo
in ISin U.S. $nents of returns

(1)(2)(3)(4) = (2) X (3)

גומי מוצרי
ופלסטיק

1978
1979

104.9 173.2
120.5 297.8

136.2
218.5

142.9
263.3

Rubber and
plastic products

1980141.9 707.1464.1658.5
1981142.7 1,582.71,100.91,571.0

כימיים מוצרים
נפט ומוצרי

1978
1979

108.2 177.8
154.3 382.2

136.0
218.6

147.2
337.3

Chemical
and oil products

1980175.3 876.9445.8781.5
1981167.7 1,868.3997.01,672.0

מינרלים מוצרי
אלמתכתיים

1978
1979
1980

H3.6 187.9
120.5 301.0
134.6 679.2

131.8
225.7
443.3

149.7
272.0
596.7

Nonmetalic
mineral

products
1981153.5 1.724.1984.81,511.7

בסיסית 1978110.0מתכת 187.7145.2159.7Basic metal

1979132.2 354.1236.9313.2
1980145.3 786.4473.8688.4
1981135.4 1,630.71,095.61,483.4

מתכת 1978109.0מוצרי 175.8131.6143.4Metal products
1979121.9 292.6211.5257.8
1980138.2 669.9436.5603.2
1981136.5 1,472.8920.81,258.9

19781114מכונות 176.6132.0147.0Machinery
1979125.1 312.1215.1269.0
1980141.4 712.7447.1632.2

1981110.6 1,240.3964.41,066.6

חשמלי ציוד
ואלקטרוני

1978
1979
1980

103.3 165.2
128.5 309.7
138.1 672.3

139.5
237.1
499.0

144.1
304.7
689.1

Electrical and
electronic
equipment

1981130.3 1,411.81,101.91,435.8

הובלה 1978113.4כלי 179.6135.0153.1Transport equipment
1979133.8 302.7208.3278.7

1980152.1 695.0439.9669.1

1981147.6 1,501.3962.21,420.2

1978H9.8שונות 194.9130.2156.0Miscellaneous

1979165.6 400.2202.4335.2

1980273.2 1,333.5385.51,053.2
1981223.8 2,432.3917.32,052.9

PRICES 278



תפוקת של יצוא לדולר בשקלים הממוצעת התמורה  י/3ו. לוח
ראשי ענף לפי התעשייה,

TABLE X/13._AVERAGE RETURNS IN ISRAELI SHEQELS PER EXPORT US
DOLLAR OF INDUSTRIAL OUTPUT, BY MAJOR BRANCH

:hereofמזה;
r
ד

מביטוחמקרןמקרן
הכלי מכססך ליצואמהישבון לשםייצור שערממענקיםיבוא קניהשנהענף ExchangeMajorמיוחדיםיצואFromומס YearFromproductionFromFromriskBranchראשי
Total'"drawback"fundimport fundspecialguarantee

of customsandfor exporfor exportinggrants
purchase taxting

הכל 19792.870.050.230.05TOTALסך 19805.950.100.660.07_

198113.320.181.250.160.150.16
וחציבה 1979כרייה

1980
1981

2.72
5.88
12.68

0.00
0.00
0.00

0.17
0.73
0.77

0.01
0.02
0.050.230.21

Mining and
quarrying

משקאות מזון.
וטבק

1979
1980

2.73
5.59

0.04
0.06

0.13
0.38

0.02
0.02

Food beverages
and tobacco

198113.760.121.680.160.150.23
1979טקסטיל

1980
2.91
6.14

0.03
0.13

0.27
0.76

0.07
0.12


Textiles

198113.680.281.460.200.160.16
1979הלבשה

1980
1981

3.12
6.51
14.46

0.26
0.48
0.82

0.28
0.85
1.56

0.04
0.05
0.130.270.26

Clothing and
madeup textiles

ומוצריו 1979עור
1980

1981

2.95
6.44
13.57

0.18
0.71
0.88

0.13
0.49
0.71

0.10
0.11
0.300.130.13

Leather and
Us products

ומוצריו 1979עץ

1980
1981

2.96
5.94
13.07

0.15
0.21
0.44

0.18
0.47
0.76

0.09
0.13

/ 0.160.1'0.15

Wood and
its products

ומוצריו 1979נייר
1980

1981

2.83
5.73
12.80

0.09
0.09
0.50

0.14
0.40
0.55

_ 0.06
_ 0.11

0.16 0.040.13

Paper and
its products

לאור והוצאה 1979דפוס
1980
1981

2.85
6.16
12.73

0.09
0.35
0.12

0.20
0.65
1.00

_ 0.02
_ 0.03

0.12 0.030.04

Printing and
publishing

גומי מוגרי
ופלסטיק

1979
1980
1981

2.82
5.99
14.21

0.02
0.05
0.45

0.21
0.73
1.19

_ _ 0.05
_ _ 0.08

0.59 0.43 0.13

Rubber and
plastic product
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תפוקת של יצוא לדולר בשקלים הממוצעת התמורה  י/13. לוח
(המשך) ראשי ענף לפי התעשייה,

TABLEX/13.AVERAGE RETURNS IN ISRAELI SHEOELS PER EXPORT U.S. DOLLAR
OF INDUSTRIAL OUTPUT, BY MAJOR BRANCH (cont.)

Thereofמזה:

מביטוחמקרןמקין

הכלי מכססך ליצואמהישבון לשםייצור שערממענקיםיבוא
קניהשנהענף ExchangeMajorמיוחדיםיצואFromומס
YearFromproductionFromFromriskBranchראשי

Total1drawback'fundimport fundspecialguarantee
customs andfor exporfor exportgrants
purchase taxting

כימיים 19792.820.020.210.05Chemicalמוצרים and

נפט 19805.750.030.520.07ומוצרי
oil products

198112.860.090.900.140.190.12

מינרלים 19793.060.080.4O0.04מוצרי
Nonmetallic

19806.010.130.700.05אלמתכתיים
mineral products

198113.350.221.420.120.040.13

בסיסית 19792.850.050.200.06Basicמתכת metal

19805.700.080.420.07

198113.180.081.240.270.050.12

מתכת 19792.960.030.340.05Metalמוצרי products

19806.110.040.880.06

198112.890.051.070.200.040.11

19792.910.050.240.08מכונות
Machinery

19806.050.080.710.13

198113.050.081.160.210.070.11

חשמלי Electrical_19793.150.060.460.09ציוד and

19806.630.081.310.11ואלקטרוני
electronicproducts

198114.640.302.420.240.080.18

הובלה 19792.780.020.170.05Transportכלי

19805.870.040.660.04
equipment

198112.840.070.970.100.150.13

19792.820.050.170.06Miscellaneousשונות

19805.370.070.040.13

198112.780.080.940.270.040.03

1 As of 1979, the exchange rate, which is a componentof total
returns per U.S. $, is the same for all branches: in 1979_IS 2.54
per U.S. $, in 19805.13 and in 198111.42.

הכל בסך מרכיב שהוא החליפין, שער ב979ו, ד,7/ל 1

ב הענפים: לכל אוויד הוא יצוא, לדולר התמורה
וב לדולר ש' ב5.131980 לדולר, ש' 2.541979

לדולר. ש' 11.421981
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prices of output and INPut 1n agriculture בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי

קבוצה לפי החקלאות1, בענף ותשומה תפוקה של מחירים מדדי י/14. לוח
וקבוצה ראשית

TABLEx/14.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN THE AGRICULTURE
BRANCH1, BY MAIN GROUP AND GROUP

Base: !975/76 = 1000= תשל"י הבסיס: חקלאית שגה

משקל
תשמ"בתשמ"אותש"ם§תשל"טבתשל"ו

וקבוצה ראשית Weightקבוצה in1978/79§ 1979/80§1980/811981/82Main group and group
1975/76

תפוקה מחירי 1,000302.2675.01,584.13,106.5PRICEמדד INDEX OF OUTPUT
וגן שדה 265.1305.7750.81.606.43.127.8Fieldגידולי and garden crops
שדה 139.8309.8761.91,705.23,202.4Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,105.3320.5787.21,581.53,197.8Vegetablesירקות, potatoes. melons
andומקשה pu/npkins

20.0198.8481.81,046.92,238.1Otherאחר
הדרים) (ללא 95.5351.3857.11.937.13.485.3Fruitפירות (excl. citrus)

הדר 175.7326.8628,21.527.52.666.7Citrusפרי fruit
ותוצרתם חיים 463.7280.8611.81.520.03.183.0Livestockבעלי produce

הרפת 159.2293.7643.21,562.13.204.9Cattleענף
הלול 246.2265.8581.61.472.73,160.1Poultryענף

58.3308.9653.31,604.83,219.9Otherאחר

תשומה מחירי 1,000.0314.9740.41,737.53,761.5PRICEמדד INDEX OF INPUT
וזרעים מספוא 366.4276.8703.21,594.03,346.0Feedתערובות, mix, fodderand .seeds
להגנת וחומרים 90.3316.2723.11,815.33.856.0Fertilizersדשנים and pesticides

והחי הצומח

וחשמל שמנים דלק, ,100.6307.8860.91,783.34,053.1Waterמיס, fuel, lubricants and electricity
חילוף וחלקי ציוד ,97.3345.6732.01,716.93,762.2Machineryמכונות, equipment and spare parts
ושונות פלסטיק עבודה, ,20.5350.1806.21,838.13,899.6Toolsכלי plastics and miscellaneous

בנייה 14.8346.7745.51,787.13,884.5Buildingחומרי materials
אריזה 58.2261.7616.31,425.33,128.9Packingחומרי materials
עבודה 144.8403.4824.32,127.4,741.0Wagesשכר

חקלאי לשימוש 58.8344.9833.22,146.84,661.1Servicesשירותים for agricultural use
וביטוח 22.0306.5585.61,117.2,239.2Taxesמסים and insurance
רבייה 26.3278.22חומרי 568.01,413.3,200.Insemination materials

1 For the differences between Tables X/14 and X/15, see "Price
Indices of Output and Input in Agriculture /he lndex
Pupulation", in the introduction.

מחירי "מדד ר' וי/5ו י/14 לוחות בין ההבדלים בדבר 1

במבוא. המדד" אוכלוסיית  בחקלאות ותפוקה תשומה
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החקלאי1, במשק והשומה תטוקה של מחירים מדד י/15. לוח
וקבוצה ראשית קבוצה לפי

TABLE X/15.  PRICE INDEX OF OUTPUT AND INPUT IN FARMING1,

BY MAIN GROUP AND GROUP

Base: 1975/76 = 100.0 = תשל"ו הבסיס.
Agricultural year חקלאית שנה

משקל
וקבוצה ראשית Mainתשמ"בתשמ"א§תש"ם§תשל"טתשל"חבתשל"וקבוצה group and group

Weight in1977/781978/79§ 1979/8011980/811981/82
1975/76

תפוקה מחירי 1,000.0181.9304.11,586.3מדד 675.23,065.7PRICE INDEX OF OUTPUT
וגן שדה 275.1180.7308.41,607.9גידולי 762.13.154.6Field and garden crops
שדה 130.0180.3319.41,737.8גידולי 803.33,243.8Field crops

אדמה תפוחי 116.0182.4319.51,576.7ירקות, 784.83,194.4Vegetables. potatoes,
melonsומקשה and pumpkins

29.1176.0214.91,152.2אחר 487.42,597.7Other
הדרים) (ללא 107.0207.8350.51,950.0פירות ,?.515.73,472.3Fruit(ecxl. citrus)

הדר 127.7203.9354.01.563.1פרי 613.82.304.8Citrus fruit
ותוצרתם חיים 490.2171.2278.51.500.8בעלי 602.73.125.2Livestock produce

78.1186.1309.81,652.4בשר 647.73,082.8Meat
167.1177.4280.81,470.9עופות 595.13,134.2Poultry
24.4180.0284.61,507.1דגים 644.33,052.9Fish
132.4167.2287.81,507.8חלב 636.13,256.0Milk

83.0149.3230.21,414.6ביצים 510.32,998.5Eggs
2.7186.6262.21,264.8דבש 478.32,129.3Honey
2.5136.2322.91,441.2שונות 740.12,920.7Miscellaneous

תשומה מחירי 1,000.0195.2317.31,750.7מדד 748.63,815.0PRICE INDEX OF INPUT
וזרעים מספוא 411.3179.9277.11,576.5תערובות, 696.13,305.4Feed mix, fodder and seeds

להגנת וחומרים 94.6195.3311.31,782.6דשנים 709.23,786.3Fertilizers and
והחי pesticidesהצומח

וחשמל שמנים דלק, 115.4194.6307.61,781.4מים, 861.24,065.2Water, fuel, lubricants and
electricity

חילוף וחלקי ציוד 105.0205.8342.81,704.6מכונות, 728.93,716.3Machinery, equipment and
spare parts

פלסטיק עבודה, 24.1193.2350.11,838.1כלי 806.23,899.6Tools, plastics and
miscellaneousושונות

בנייה 14.0198.2346.71,787.1חומרי 745.53,884.5Building materials
אריזה 14.4153.4241.91,368.3חומרי 568.63,015.7Packing materials
עבודה 134.0228.2408.92,167.0שכר 838.05,110.0Wages

63.7219.3369.32,249.1שירותים 866.14,838.4Services for
חקלאי agriculturalלשימוש use

וביטוח 23.5189.7310.01,123.1מסים 586.22,263.3Taxes and insurance

/Seenote to Table X14. י/14. ללוח הערה די

PRICES 282



prices of output and input in citriculture הררים בגידול ותשומה תפוקה מחירי

ראשית קבוצה לפי הדר, פרי בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד  י/6ו. לוח
TABLEX/16.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN THE CITRUS BRANCH, BY

MAIN GROUP

Base: 1975/76 = 100.0 = תשל"ו הבסיס:
חקלאית Agriculturalשנה year

משקל
תשמ"כתשמ"א§תש"םתשל"טבתשל"ו

ראשית Weightקבוצה in1978/791979/80§ 1980/8.11981/82Main group

1975/76

תפוקה מחירי 1מחל 1,000.0326.!628.21,527.52,666.7PRICE INDEX OF OUTPUT

300.2שמוטי 428.6585.41,574.12,414.0Shamouti

345.6אשכוליות 240.2754.61,650.53,152.1Grapefruit

247.6364.595.31,332.82,645.0Latesאפילים

tלימונים 34.7295.'598.61,684.42,330.9Lemons

301.0אחר 48.9570.81,389.32,845.3Other

תשומה מחירי 751.81,779.33,854.9PRICE<.1,000.0333מדד INDEX OF INPUT

0.7303.01.5£1,382.82,897.3Saplingsשתילים

והדברה דישון 99.2306.685.41,701.43,617.6Fertilizersחומרי and pesticides

93.7318.0900.21,615.53,055.9Waterמים

.2.6283חשמל C891.22,119.34,660.1Electricity

וציוד עבודה £742.21,818.94,434.7Tools.51.2360כלי and equipment

בנייה 13.4338.5719.21,751.53,737.0Buildingחומרי materials

אריזה 245.9265.3630.91,447.33,169.3Packingחומרי materials

חקלאי לשימוש 146.8316.8764.21,913.94,078.1Servicesשירותים for agricultural use

עבודה) שכר .excl)(ללא wages)

עבודה 305.7410.0840.62,086.14,622.1Wagesשכר

וביטוח 7.5317.0597.71,106.32,415.2Taxesמסים and insurance

כלליות 33.3298.8611.11,598.53,283.6Generalהוצאות expenses
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הכניסה (בשער ההדרים במשק ותשומה תפוקה מחירי מדד  י/17. לוח
ראשית קבוצה לפי הארחה), לבית

TABLEX/17.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN CITRUS GROWING (at the

packing house gate), BY MAIN GROUP

Base: 1975/76 = 100.0 = תשל"ו הבסיס:
Agricultural year חקלאית שנה

משקל
תשמ'יבתשמ"א§תשי'םתשל'יטתשל"חכתשל'יו

ראשית Weightקבוצה /n1977/781978/791979/80§ 1980/811981/82Main group
1975/76

תפוקה מחירי 1,000.0203.9354.0613.81,563.12,304.8PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

419.7183.8314.7556.01,644.51,966.7Shamoutiשמוטי

225.5260.7401.3811.31,8אשכוליות 30.33,034.4Grapefruit

253.7184.9398.2561.51,212.22,191.5Latesאפילים

40.0215.5293.8561.61,783.61,887.5Lemonsלימונים

61.1204.3304.2534.11,330.82,678.4Otherאחר

תשומה מחירי 210.0351.4786.81,841.93,933.5PRICE§1,000.0מדד INDEX OF INPUT

1.4141.0303.1601.51,382.82,897.3Saplingsשתילים

זיבול דישון, 169.2194.0307.6691.01,714.33,633.6Fertilizersחומרי and pesticides

והדברה

179.8200.5318.0900.21,615.53,055.9Waterמים

וציוד עבודה 47.1206.3355.3761.11,885.74,239.8Toolsכלי and equipment

אריזה 16.5185.6280.1618.11,388.72,796.6Packingחומרי materials

עבודה 360.9232.0416.2846.52,109.94,706.2Wagesשכר

חקלאי לשימוש 154.4205.1317.4730.61,795.23,852.6Servicesשירותים for agricultural use

עבודה) שכר .excl)(ללא wages)

וביטוח 6.8152.8305.3564.21,018.62,382.5Taxesמסים and insurance

כלליות 63.9183.6298.8611.11,598.53,283.6Generalהוצאות expenses
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prices of input in hotels . מלון בבתי תשומה מחירי

קבוצה לפי מלון, בבתי תשומה מחירי מדד י/8ו. לוח
וקבוצה ראשית

TABLEX/18.PRICE INDICES OF INPUT IN HOTELS, BY MAIN

GROUP AND GROUP
Base: 1978= 100.0 הבסיס:

משקל
וקבוצה ראשית 1979198019811982Mainב978וקבוצה group and group

Weight in
1978

הכללי 1,000.0178.2412.7938.12,030.5THEהמדד GENERAL INDEX

עבודה 471.9176.8391.3933.91,989.6Wagesשכר

מינהל 81.8180.6404.9955.52,052.4Administrationעובדי workers
קבלה1 46.0178.2401.7988.02,111.5Receptionעובדי clerks'

מטבח 103.2173.4383.1917.21,980.9Cooksעובדי
שירותים 82.8174.3375.2904.41,967.3Serviceעובדי workers

88.3174.4388.5923.71,917.5Waitersמלצרים

אחזקה 39.3186.4414.6989.72,030.5Maintenanceעובדי workers
אחרים נ30.5177.3387.8888.3עובדים ,882.9Other workers

150.8176.5459.9931.12.035.5Foodמוון

ודגים .עופות ,55.2177.4444.4925.72,072.1Beefבשר poultry and fish

טריים וסירות 21.6187.9478.7985.11,956.7Vegetablesירקות and fresh fruit
חלב 11.9203.1696.41,071.72,151.5Dairyמוצרי products

אחרים מכולת 45.7168.1427.5841.51,883.5Otherמוצרי groceries
קלים 7.5155.5407.11,084.12,600.6Softbeverageמשקאות rs

אלכוהוליים 8.9169.0405.0976.92,146.8Alcoholicמשקאות beverages
אחרות .377.3ISOהוצאות 5420.6946.22,079.6Other expenses

למלון מחוץ 19.1205.0471.31,044.52,274.2Laundryכביסה outside the hotel
ושיפוצים 31.5180.9404.8932.02,004.3Repairsתיקונים and renovations

שונים 27.8185.5443.71,039.72,209.0Miscellaneousחומרים materials

וכוי גז חשמל. ,54.3172.9509.31,189.62,738.4Waterמים, electricity, gas, etc.
ורשיונות 24.4242.9365.0529.7964.7Taxesמסים and licenses

8.4233.4567.41,330.72,975.5Insuranceביטוח
דואר ,47.3165.2416.2817.31,765.5Telephoneטלפון, mail and

ניהול administrationוצורכי

5.8197.1538.11,392.63,230.9Advertisingפרסום
דיור 62.8182.7412.1947.52,099.2Housingשירותי services

ושכירות) depreciation)(פחת and rent)
19.3160.1328.7781.31,651.1Equipmentציוד
8.1170.8382.1804.31,757.8Vehiclesרכב

כלי קישוט. ,32.2166.2364.6909.11,904.5Furnitureריהוט. decoration,
אוכל וכלי beddingמיטה and crockery

36.3160.3368.5911.72,159.4Miscellaneousשונות
וכוי) ,entertainment)(בידור etc.).

I Till end 1978 reception clerks were included in
"administration workers"; as from the first quarter of 1979
)updated index), they appear separately.

החל ב"עובדימינהל"; קבלה עובדי נכללים 1978 סוף עד 1

הקבוצות. הופרדו מעודכן) (מדד 1979 של הראשון ברבע
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prices of input in buses באוטובוסים תשומה מחירי

חברי שבר ללא באוטובוסים תשומה מחירי י/9ו.מדד לוח
וקבועה ראשית קבוצה לפי הקואופרטיבים,

TABLE X/19.PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES, EXCLUDING WAGES OF
COOPERATIVE MEMBERS, BY MAIN GROUP AND GROUP

Base: 1111 1978= 100.0 הבסיס:

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
Weight

I III

1979198019811982Main group and group
1*111

1978

הכללי 1,000.0210.3509.91,166.02,634.0THEהמדד GENERAL INDEX

עבודה 1,302.02.746.9Wages*.15*296.0229.65שכר

140.6229.0570.91,289.12,679.7Driversנהגים

מינהל 73.3224.3545.71,295.62,740.2Administrationעובדי workers

andוכרטיסנים tickelsellers

i455.63,126.5Mechanics,!.52.2246.9621מכונאיס

שירותים 29.9215.1504.71,109.92,416.2Serviceעובדי workers

ושמנים 226.7198.4565.81,542.63,997.5Fuelדלק and oils

212.1196.9559.01,552.34,048.5Fuelדלק

14.6221.0663.91,401.33,256.7Oilsשמנים

142.2209.8487.7914.21.831.3Vehiclesרכב

ושיפוצי חילוף, 138.2208.5450.2925.02,010.4Spareחלקי pans and overhaul

ofbusesאוטונוסים

צמיגים (ללא חילוף 86.0194.5394.6790.51,723.9Spareחלקי parts (excl. tubes

andואבובים) tyres)

ואבובים 37.5243.4575.11,236.72,708.6Tubesצמיגים and tyres

אוטובוסים 14.7201.7457.3שיפוצי .918.71,908.2Overhaul of buses

וכוי) זכוכית (עץ, 4.1194.7468.31.106.02,471.3Materialsחומרים (wood. glass, etc.)

2.5183.0413.6978.52,128.9Equipmentציוד

ושכירות) (פחת דיור 26.2219.0487.91,125.92,475.3Housingשירותי services
(depreciation and rent)

משרדים 15.8199.4522.2970.8אחזקת '2,064.9Maintenance of ofifces
והדפסות משרד 3.2178.7540.91,286.92,740.3Stationeryצורכי and printing

ודואר 12.6204.7517.3888.71,889.4Telephoneטלפון and mail

מבנים 544.51.113.62.497.1Maintenance§8.9190.7אחזקת ofbuildings

ושיפוצים 2.0202.5454.41,010.52,214.1Repairsתיקונים and renovation

ומים 6.9187.4569.71,219.12,576.1Electricityחשמל and water

וביטוח ,78.2197.2370.7697.11.457.6Taxesמסים,.רישיונות licenses and
insurance

14.7367.8543.7656.4920.3Taxesמסים

3.8165.9341.0705.51,674.7Licensesרישיונות

59.7156.9329.7706.71,577.2Insuranceביטוח

. 61.2187.8400.4917.72,075.3Miscellaneousשונות
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חברי שכר כולל באוטובוסים, תשומה מחירי מדד י/20. לוח
וקבועה ראשית קבוצה לפי קואופרטיבים,

TABLEX/20.PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES, EXCLUDING WAGES OF
COOPERATIVE MEMBERS, BY MAIN GROUP AND GROUP

Base: IIII 1978=I 00.0 :O'COn

Main group and group 1982 1981 1980 1979
משקל
Weight
IIII
1978

וקבוצה ראשית קבוצה

THE GENERAL INDEX
Wages

Drivers
Administration workers
and ticketsellers

Mechanics
Service workers

Fuel and oils
 Fuel

Oils
Vehicles
Spare pans and overhaul
of buses
Spare parts (excl. tubes
and tyres)

Tubes and tyres
Overhaul of buses

Materials (wood, glass, etc.)
Equipment
Housing services

)depreciation and rent)
Maintenanceof ofifces
Stationery and printing
Telephone and mail

Maintenanceof buildings
Repairs and renovation
Electricity and water

Taxes, licenses and
insurance

Taxes
Licenses
Insurance

Miscellaneous

2,646.9
2,693.3
2,612.3

2,738.0

3,149.0

2,436.9
3.997.5
4,048.5

3,256.7
1.831.3

2,010.4

1,723.9

2,708.6
1,908.2

2,471.3

2,128.9
2,475.3

2.064.9

2,740.3
1,889.4

2.497. /
2,214.1
2,576. 1

1,457.6

920.3
1,674.7
1,577.2

2.075.3

1,209.9

1,287.5
1,267.3

1,257.5

1,466.5
1,118.5

1.542.6
1,552.3

1,401.3

914.2
925.0

790.5

1,236.7

918.7
1,106.0

978.5
1.125.9

970.8
1,286.9

888.7
1.173.6
1,010.5

1,219.1
697.1

656.4
705.5

706.7

917.7

530.9

565.3

565.0
542.6

628.3
508.6

565.8
559.0

663.9

487.7
450.2

394.6

575.1

457.3

468.3
413.6

487.9

522.2
540.9

517.3

544.5
454.4

569.7

370.7

543.7

341.0
329.7

400.4

217.3 1,000.0
228.7 566.0
227.1 353.2

224.8 111.7

249.2

216.5
198.4

196.9

221.0
209.8
208.5

194.5

243.4

201.7

194.7
183.0

219.0

199.4
178.7

204.7

190.7

202.5
187.4

197.2

367.8

165.9
156.9

187.8

69.6
31.5

139.8
130.8

9.0
87.7
85.2

53.1

23.1
9.0

2.6

1.6

16.1

9.7
2.0
7.7

5.5
1.3
4.2
48.1

9.1

2.3
36.7
37.7

הכללי המדד
עבודה שכר

נהגים
מינהל עובדי
וכרטיסנים

מכונאים
שירותים עובדי

ושמנים דלק

ילק
שמנים

רכב

ושי5וצי חילוף חלקי
אוטובוסים

צמיגים (ללא חילוף חלקי
ואבובים)

ואבובים צמיגים
אוטובוסים שיפוצי

וכוי) זכוכית (עץ, חומרים
ציוד

ושכירות) (פחת דיור שירותי

משרדים אחזקת
והדפסות משרד צורכי

ודואר טלפון
מגנים אחזקת

ושיפוצים תיקונים
ומים חשמל

וביטוח רישיונות מסים,

מסים
רישיונות

ביטוח

שונות
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חיים רמת י"א. פרק

(לרבות הכוללת ההכנסה היא נטו הכנסה
החובה. תשלומי בניכוי זקופות) הכנסות

תרומות כוללות אחרים בית למש?:י העברות
במשקי שוטפות כספיות ותמיכות בכסף ומתנות
.pxV בחוץ אם ובין בארץ אם בין אחרים, בית
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
דמי עמלה, ריבית, כגון: ברכישה, הקשורות נוספות
תשלומים כהוצאה נכללים לא התקנה. או הובלה
חודש לפני שניקנו מצרכים בעבור לשיעורין
כמו בעתיד. קניות חשבון על מקדמות או החקירה,
אש"ל, (כגון: מוחזרות הוצאות נכללות לא כן

וכו'). בקבוקים, על פיקדון
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
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

וכו'.
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

וכו'.
על בהסברים להלן הגדרה ראה עשירונים:

הכנסות. סקרי
ההכנסה סטנדרדית: לנפש נטו הכנסה

1979/80 המשפחה הוצאות סקר

נתקבלו העירונית המשפחה תקציב על נתונים
ע"י שנערך 1979/70 המשפחה הוצאות בסקר
יוני שבין בתקופה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

.1980 ומאי 1979
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 הכית משקי כל את כללה הסקר אוכלוסיית
זו אוכלוסייה בארץ. העירונית האוכלוסייה
בית משקי נדגמו מתוכם יישובים. ב109 התגוררה
על עולה תושביהם שמספר היישובים 59 מכל
היישובים 50 שאר מתוך ואילו נפש, 2,000
משקי נדגמו נפש, מ2,000 קטנה שאוכלוסייתם
איפוא, נחקרו, הכל בסך יישובים. מ24 בית

עירוניים. יישובים מ83 בית משקי במדגם,
ובהגדרות בשיטה עובדו זה בסקר הנתונים
נתונים הם אין ולכן הקודם בסקר מאשר שונות
בית משקי עכור נערך השוואתי עיבוד להשוואה.

י"א/1. בלוח מוצג והוא יהודיים

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 כשיטות 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" ב"סקר הגדרה (ראה הכוללת
זקופות הכנסות כלומר בעין; הכנסות כצירוף
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:

חיים רמת

.1981 ו, מס' מחירים". של לסטטיסטיקה "ירחון ראה ו
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המרכזית 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 באופן 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

.705 מס'

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 חשלום
ריבית, מרכוש, מהכנסות וכן עצמאית, ומעבודה
של ופנסיות מתמיכות שוטפות והכנסות דיבידנדות

הבית. משק בני כל
ירושה, כגון: חדפעמיים תקבולים נכללים לא
לא כמו"כ ועוד. מגרמניה פיצויים פיטורין, פיצויי
משימושבדיור הנובעות הכנסות עבור זקיפות נעשו
י " . בעין. הכנסות של אחרים סוגים או עצמי

10'0/(. הכוללת קבוצה הוא עשירון עשירונים.
גובה לפי מסודרות הן כאשר המשפחות, של
הנמוכה ההכנסה בעלת במשפחה החל הכנסתן,
בעלת במשפחה וכלה התחתון בעשירון ביותר

י העליון. בעשירון ביותר הגבוהה ההכנסה
התפלגות של אישיוויון מצר ג'יני: מקדם
שוויון לציון  אפס בין ערכים המקבל הכנסה,

מלא. אישוויון לציון  אחר וער  מלא

הנפשות במספר מחולקת נטו המשפחתית
בית. במשק הסטנדרטיות

לפי המשפחות את לדרג כדי סטנדרדית. 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 למעשה הנפשות במספר
"הנפשות במספר המחולקת המשפחתית
הלוח לפי נקבע זה מספר כאשר הסטנדרדיות",
במשפחה נוספת נפש לכל מייחסת זו גישה שלהלן.
המוטל העומס מבחינת יותר קטנה שולית השפעה

המשפחה. תקציב על

הנפשות מספר
הנפשותלמעשה לנפשמספר משקל
בית שוליתהסטנדרדיותבמשק

אחת 1.251.25נפש
נפשות 22.000.75
נפשות 32.650.65
נפשות 43.200.55
נפשות 53.750.55
נפשות 64.250.50
נפשות 74.750.50
נפשות 85.200.45
נפשות 95.600.40

נוספת נפש 0.40כל

מקורות
כ של מדגם מחקירת התקבלו כסקר הנתונים
במשך אחת כל שנחקרו עירוניות משפחות 2,270
(ראה 1980 ומאי 1979 יוני שבין כתקופה חודש

החקירה"). "שיטת להלן
צרכנים", כ"משפחת הוגדרה החקירה יחידת
באותה השבוע רוב הגרים אנשים קבוצת כלומר:
ביום. אחת משותפת ארוחה לפחות ואוכלים הדירה
מגורים. דירת שימשה הדגימה כיחידת המדגם.
הארנונה רשימות שימשו המדגם לבחירת כמסגרת
שנת של הראשונה למחצית המקומיות הרשויות של
לאפריל המעודכנות הארנונה רשימות מתוך הסקר
מתוך הסקר שנת של השנייה ולמחצית 1978
כן כמו .1979 לאפריל המעודכנות הארנונה רשימות

חדשה. בנייה ממסגרת השלמות נעשו

החקירה שיטת
הוצאותיהם כל את רשמו שנחקרו הבית משקי
יומי" לרישום ב'פנקס חודש במשך ביומו יום מדי
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המזונות מאזן מקורות

הגדרות

המוון 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 פקטוך
ידי על שנקבעה המתכונת לפי נערך המאזן
(פ.א.או.) ולחקלאות למזון הבינלאומי הארגון

שבישראל. לתנאים מסוימת ובהתאמה
בדרך הם כאן הרשומים המזון מצרכי מצרך.
מחשבים פיהם ועל "ראשוניים'', מזון מצרכי כלל
מהם, הנגזרים מצרכים בעבור גם התזונה ערכי את
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 גרגירי

במאזן.
הנסקרת. בשנה המקומי החקלאי הייצור ייצור:
רק נתונים נאספים שלגביהם (מוצרים) מצרכים
שייצורן הכמויות נרשמו החקלאית, השנה בתום

הנסקרת. השנה שלפני כשנה נסתיים
של (חיובי) ועודף לים מעבר יצוא יצוא:
ולחבל ושומרון ליהודה מישראל שעברו מצרכים

עזה.
של (חיובי) ועודף לים מעבר יבוא יבוא:
עזה ומחבל ושומרון מיהודה שעברו מצרכים

לישראל.
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
הפחת נאמד וירקות, פירות כגון מתכלים, למוצרים
בשלב הושמדו או שהתקלקלו הכמויות פי על
אומדן הקמעוני, השיווק לשלב הסיטוני; השיווק

מקדמים. פי על נעשה הפחת
כין ההפרש הם הרשומים הנתונים (נטו). מזון
שלא "שימוש הטור ובין מצויה" "אספקה הטור
מזון מצרכי של כמויות ובניכוי ופחת", למזון
הסוכר כמויות כגון אחר, במצרך במאזן הכלולים

ובממתקים. בשוקולד הגלומות
ולא הצרכן לרשות העומדות אלה הן הכמויות

בפועל. הנצרכות אלה

כלוחות שהנתונים האוכלוסייה האוכלוסייה.
כל את מקיפה אליה מתייחסים י"א/15  י"א/10
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
וי"א/ל1 י"א/16, בלוחות האוכלוסייה קואופרטיב.
שראשי עירוניים בית למשקי מתייחסת

הנסקרת. בשנה עבדו לא משפחותיהם
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 כאופן הגרים אנשים קבוצת
או המשפחה כראש משותף. הוצאות תקציב להם
המבוגר העובד האדם נחשב הבית משק ראש
המופיעות המשפחה מתכונות חלק ביותר.
ורמת גיל ,px3 ותק לידה, יבשת כגון: בליווחים
הבית. משק ראש תכונות עפ"י נקבעות השכלה

העיבוד. יחידת אף היא זה כפרק החקירה יחידת
המתפרסמים הכנסות סקר נתוני זאת, לעומת
והיא שונה עיבוד ליחידת מתייחסים בפרקי"ב,
בתקופת אחד יום לפחות כשכיר שהועסק פרט,
י"ב). לפרק במבוא ראה נוספים (הסברים החקירה
הבית ממשקי כרבע נחקרו במדגם המדגם.
לפרק מבוא (ראה אדם כוח סקר במסגרת הנחקרים

י"ב).

הנתונים עיבוד שיטות

באוכלוסייה הכית 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 .p<r< פרק ראה קביעתו, דרך (על
בין הקיים הנפל את בחשבון שהביא תיקון, בגורם
מסירוב כתוצאה (נפל אדם כוח לסקר הכנסות סקר
וכד'), המשפחה היעדרות הכנסות, על לדווח
צורת לכל וחושב הבית ממשקי כ0'109 שהיקפו

שנה. רבע לכל בנפרד יישוב

LIVING CONDITIONS 290



או בשכר עוזרת בהן שהעסיקו השעות מספר על
אך "מעסיקות (\) כלל בדרך אם גם אלא מטפלת
לא אך "מעסיקות ו(2< עבדה" לא שעבר בשבוע
נכללו אלה קבוצות בעבר, השעות". מספר ידוע
מטפלת" או בשכר עתרת מעסיקות אם ידוע ב"לא
השאלונים' סוגי שני לפי 1978 נתוני מוצגים לכן
כל מוגדרת בית עוזרת המעסיקה כמשפחה
בית עוזרת הקובע בשבוע בשכר שהעסיקה משפחה

מטפלת. או

בניקיימא3 מוצרים על בעלות

והסברים הגדרות

זו הגדרה לפי בניקיימא. מוצרים על בעלות
נמצא ברקיימא שמוצר הבית משקי נכללים
לשימושם עומד שהמוצר הבית משקי וכן בבעלותם
משק לאןתו חוקית שייך אינו אם אף קבוע, כאופן
גם כוללת פרטית מכונית על בעלות למשל, כך בית.
מבני לאחד חוקי באופן השייכת פרטית מכונית
נמצאת שאינה פרטית מכונית וגם הבית משק
אלא הבית משק מבני אחד של החוקית בבעלותו
כגון: פרטיים לצרכים הקבוע לשימושו עומדת
העבודה. שעות לאחר המפעל רכב את המקבל שכיר
משקי מכלל הם י"א/3631 בלוחות האחוזים

המתאימה. בקבוצה הבית

מקורות

שהתקבלו תוצאות על מבוססים האומדנים
וי"א/9 י"א/8 בלוחות המשפחה הוצאות מסקר
החקירה מתוך  י"א/36 עד י"א/31 ובלוחות
במסגרת הנערכת בניקיימא, מוצרים של השוטפת
זו במסגרת יוליספטמבר. בחודשים אדם, כוח סקר
כלל את המייצגות משפחות כ5,000 נחקרו
קיבוצים לאוכלוסיית פרט בארץ, האוכלוסייה

ומוסדות.
הגדרה (ראי: הבית משק היא החקירה יחידת

הכנסות). בסקר לעיל

דיור2

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/29 י"א/28 בלוחות הנתונים
לסקר מיוחד חקירה כנושא שצורף ,1978 דיור תנאי
1978 ביוליספטמבר 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,
עד לדיירים. המושכרים וחדרים בלבד לעבודה
נעשה 1980 בינואר כחדר; חדר חצי נמנה ,1979

חדרים. וחצאי חדרים של מלא רישום
חושב הדיור) (צפיפות לחדר הנפשות מספר
הבית במשק הגרות הנפשות מספר חלוקת ידי על
המשפחה בני ידי על התפוסים החדרים הכל בסך

הבית). (משק
(ראה ב1980 החדרים ספירת ששונתה לאחר
פעמיים; י"א/21 בלוח 1980 נתוני הוצגו לעיל),
והם ,1979 עד נהוגה שהיתה השיטה לפי פעם
לפי ופעם קודמות; שנים עם להשוואה ניתנים
אלה ונתונים ב1980, שהונהגה החדשה השיטה
מכיוון  וזאת ,1980 שלאחר לשנים השוואתיים

הנתונים3. בין ניכרים הבדלים שהיו

בית עוזרת העסקת

ממוצעים הם בית עוזרת העסקת על הנתונים
כוח בסקרי שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים

.1967 כשנת החל האדם
נשאלות אדם כוח סקר של החדש בשאלון
רק לא ,1978 בינואר החל המדגם, בחצי המשפחות,

.1982 .12 מסי שם. ,"1981 דיור "צפיפות גם ראה 2

.1982.3 מס שם. ."1981 בית ציוד "סקר גם ואה 3
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נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים

(1964) כלבי) (אנגלית בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)
המשפחה תקציב סיווג (31)

 1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
23,16,ו3 מס'

1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
המפקד של ב' משלב נתונים  בית וציוד דיור תנאי 13
של ב' משלב נתונים  ומשפחות שכירים הכנסות 15

המפקד
המפקד של ב' משלב נתונים  בישראל הקשישים 17

מיוחדים פרסומים

1963/64 עירוניים ביישובים הביתית המים צריכת סקר 225
1964/65 חיסכון סקר 239

11 חלק  תשכ''ט תש''ט בישראל החקלאות 327
1968 עמידר דיירי סקר 328

עבדו לא משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסות סקרי 527
19711975

1977 צעירים זוגות סקר 595
1978 דיור תנאי סקר 641

1979/80 המשפחה הוצאות סקר 691
1981 הכנסות סקרי /05

ב': חלק  1979/80 המשפחה הוצאות סקרי 711
הכנסה רמת לפי משפחות תקציבי
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SURVEY OF FAMILY EXPENDITURE 1979/80 1979/80 המשפחה הרצאות סקי

(יהודים) עירוני בית למשק לתצרוכת הוצאה י"א/ו. לוח
TABLEXI/1.CONSUMPTION EXPENDITURE PER URBAN HOUSEHOLD (Jews)

1975/76 1979/80

(אלפים) באוכלוסייה בית 746.0766.2rlouseholdsמשקי in population (thousands)
בית למשק נפשות 3.53.3Averageממוצע persons per household

שוטפים לחודשבמחירים שי
At current pirces

per month)(IS
הכל סך  לתצרוכת 3932/476CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE  TOTAL

ופירותן ירקות (כולל 94539Foodמזון (inch vegetables and fruit)
85518Housingדיור

הבית ומשק הדירה 33230Dwellingאחזקה and household maintenance
לבית וציוד 31180Furnitureריהוט and household equipment
והנעלה 3056Clothingהלבשה and footwear

15106Healthבריאות
ובידור תרבות ,39264Educationחינוך, culture and entertainment

ותקשורת 43314Transportתחבורה and communication
שונים ושירותים 23169Miscellaneousמוצרים goods and services

Percentages אחוזים
הכל סך  לתצרוכת 100.0100.0CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE  TOTAL

ופירות) ירקות (כולל 23.921.8Foodמזון (incl. vegetables and fruit)
21.720.9Housingדיור

הבית ומשק הדירה 8.49.3Dwellingאחזקת and household maintenance
לבית וציוד 8.07.3Furnitureריהוט and household equipment
והנעלה 7.56.3Clothingהלבשה and footwear

3.74.3Healthבריאות
ובידור תרבות ,9.910.6Educationחינוך. culture and entertainment

ותקשורת 10.912.7Transportתחבורה and communication
שונים ושירותים 6.06.8Miscellaneousמוצרים goods and services

אמצע nבמחירי

v) 1979/80 לווודש)סקר '

At prices of mid
1979/80 survey peirod

per month)(IS
הכל סך  לתצרוכת 2,3832,476CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE  OTTAL

ופירות) ירקות (כולל 613539Foodמזון (incl. vegetables and fruit)
542518Housingדיור

הכית ומשק הדירה 207230Dwellingאחזקת and household maintenance
לבית וציוד 169180Furnitureריהוט and household equipment
והנעלה 149156Clothingהלבשה and footwear

102106Healthבריאות
ובידור תרבות ,212264Educationחינוך. culture and entertainment

ותקשורת 250314Transportתחבורה and communication
שונים ושירותים 139169Miscellaneousמוצרים goods and services
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גודל לפי עירוני, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה, י"א/2. לוח
הבית משק ראש של. לידה ולבשת אוכלוסייה קבועת הבית, משק

1979/80
הסקר וןקופת אמצע במחירי

Persons in household

6+

בית במשק נפשות

הכל סך
Total

893.4
2,271

3.4

138.7
247

239.7
554

145.7
350

155.0
502

99.6
282

1145
336

שקל
3,413

391
1,995

לחודש ים

1,544
265
576

2^*33
§334
1,466

3,883
433

2,629

4,354
478

2,903

4,653
523

2,635

3,728
327

2,227

510
381

155
415

379
504

404
280

664
217

K124
298

605
506

895

2,757

86

1,361

3,013

236

1,229 1,029 709 304 885

8262426189631,1971,325862
59629166323633

2,811 2,478 1,972 1,280 2,309

(אלפים) באוכלוסייה בית משקי
במדגם בית משקי

בית למשק נפשות ממוצע

כוללת הכנסה
זקופה מזה:

ומחברות שגירה מעבודה
בקואופרטיב

עצמאית מעבודה
ותמיכות קצבאות מפנסיות.

הכל סך  לתצרוכת שלא הרצאות
לאומי וביטוח ישירים מסים
אחרים בית למשקי העברות

הכל סך  לתצרוכת הוצאות
543245425515628731913מזון

ופירות ירקות 14864119140169196251מזה:
בצק ומוצרי דגנים 512035435769112לחם,

ועוסוח 68203!12245100117140בשר
חלב ומוצרי חלב 87396987107121126ביצים,

481381453529541613400דיור
הבית ומשק הדירה 213121181235263278238אחזקת

לבית וציוד 16576159188190192199ריהוט
1124877119139167174הלבשה
36142238444965הנעלה
98639810012111693בריאות

ובידור תרבות 231102180256318322264חינוך.
ותקשורת 274135256322364354231תחבורה

ציבורית בתחבורה נסיעות 36203138344161מזה:
לחו"ל 37176035363719נסיעות
שונים ושירותים 15695121176204192180מוצרים

259 226 123 28 148

20410421821729127994
1262550170177180239
661359946911858

8532428398 142 174
 163 138 162 172 180 199 130

הכל סך  חיסכון
פיננסי

ניידי דלא בנכסי
עסקי

אחרים חיסכק מרכיבי
חדפעמ"ט תקביליט
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TABLE XI/2._INCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER URBAN HOUSEHOLD, BY
SIZE OF HOUSEHOLD, POPULATION GROUP AND CONTINENT OF BIRTH OF

HOUSEHOLD HEAD

es of mid survey period 1979/80

לא
יהודים
"0א
Jews

Jews born in

Israel ישראל

יליד אב מזה:
Thereof: father

born in

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

הכל
Total

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

Households in population (thousands)
Households in sample
Average persons per household

TOTAL INCOME
Thereof: imputed

from employed work and membership
in cooperative

from self employed work
from pensions, allowances and
assistance

NONCONSUMPTION EXPENDITURE 
TOTAL
Direct taxes and national insurance
Transfers to other households

CONSUMPTION EXPENDITURE _ TOTAL

Food
Thereof: vegetables and fruit

bread, cereals and pastry products
meat and poultry
eggs, milk and dairy products

Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture and household equipment
Clothing
Footwear
Health
Education, culture and entertainment
Transport and communication
Thereof: travelling by public transportation

travel abroad
Miscellaneous goods and services

SAVING  TOTAL

Financial saving
In real estate
Business
Other saving components
Non recurrent receipts

64.5
162
6.2

54.5
139
3.1

IS per month

2,285
201

I,234

343
458

430

1,972

58

3,223
347

2,095

539
174

821

99.7
298
3.4

5,126
633

3,143

909
233

1,552

187.4
534
3.3

4,424
554

2,734

766
235

1,286

268.6
647
4.0

3,083
307

1.878

460
390

740

2,134 3,217 2,853 2,259

183 260 212 67

372.0
927
2.5

3,341
388

1,843

446
434

868

787 ■7021,2331,489■ 797402
813854632428

2,135

§460§618§504532428§842
124166137146114248
3757475041121
107151939482173
8192911007387

497385667722466246
204198274319206155
134191209237181107
91130118134114146
304138373142
102901141318464
203236322384225104
274217406488273140
304332293353
45235366379
140153203233147126

210

271116273351182 19
6713725427438355
624711212111236

25 114167 16929575
 165 119260316 19955
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בעשירונים עירוני, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה, י"א/3. לוח
סטנדרדית לנפש נטו הכנסה לפי

1979/80

הסקר תקופת אמצע במחירי
עשירון

הכל סך

Total12345

העשירון של תחתון 380485600725גבול
העשירון של עליון 485גבול 380600725862

לחודששקלינ

כוללת 3,4131,564הכנסה 1,0482,0092,2702,878

זקופה 391158מזה: 84211275353

בקואופרטיב ומחברות שכירה 1,995726מעבודה 3771,1381.3691.759

ותמיכות קצבאות 381447מפנסיות. 476388356320

הכל סך  לתצרוכת שלא 885240הוצאות 96357427639

לאומי וביטוח ישירים 826216מסים 84335398608

אחרים בית למשקי 5924העברות 12222931

הכל סך  לתצרוכת 2,3091,434הוצאות 1.0661,7771,9202,227

543563מזון 491596547552

ופירות ירקות 148157מזה: 136165153151

481208דיור 123286341453

הבית ומשק הדירה 213157אחזקת 115178175207

לבית וציוד 16584ריהוט 42117153169

והנעלה 148108הלבשה 74151149144

9855בריאוח 44738191

ובידור תרבות 23187חינוך 66143183192

ותקשורת 27486תחבורה 51121164257

לחו"ל נסיעות 377מזה: 19922

שונים ושירותים 15686מוצרים 60112127162

הכל סך  14884חיסכון 109854410

פיננסי 20493ו 24 144658

ניידי דלא 12617בנכסי 739611594

662עסקי 5183156

אחרים חיסכון מרכיבי 8555 9894 10577

חדפעמיים תקבולים 163 137 6591 131 141
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TABLEXI/3.INCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER URBAN HOUSEHOLD, BY
DEaLES ACCORDING TO NET INCOME PER STANDARD PERSON

1979/80

At prices of mid survey period

Decile

678910

862I, 0001,1631,3661,753Lower limit of decile
1,0001,1631,3661,753Upper limit of decile

monthIS per

3,1653,84443485,3367339TOTAL INCOME

392480506588872Thereof: imputed
1,9272,3982,9473,5373,807from employed work and membership in cooperative
294343333293566from pensions, allowances and assistance

7769801,2791,6332,451NONCONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

7399241,2141,5722,200Direct taxes and national insurance
37566561251Transfers to other households

2,2692,6212,8813,0673,868CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

508542538536561Food
136142149142150Thereof: vegetables and fruit
507588613706991Housing
214238251265333Dwelling and household maintenance
182207218197283Furniture and household equipment
138165180. 183191Clothing and footwea r
97113121131180Health
227300316370431Education, culture and entertainment
248294439451640Transport and communication
22345578132Thereof: travel abroad
148174205228258Miscellaneous goods and services

92158242387950SAVING TOTAL
239198199357899Financial saving
12924726325828In real estate
113415177281Business

159 175 190 19124Other saving components
128 146 181286326Nonrecurrent receipts
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סטנדרדים, לנפש נטו הכנסה לפי בעשירונים בית, משקי י"א/4. לוח
עלייה, ותקופת לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת בית, משק גודל
הבית משק ראש של לימוד ושנות גיל קבוצת בעבודה, מעמד

1979/80

עשירון
הכל סך
Total

12345

(אלפים) באוכלוסייה בית 893.489.689.789.689.389.7משקי
במדגם בית 2,271189202224221237משקי

בית למשק נפשות 3.44.24.14.03.53.5ממוצע
בית למשק מפרנסים 1.20.60.81.01.21.3ממוצע

אחוזים

הבית משקי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0כל

בית במשק נפשות
15521.517.310.414.811.3ן
226.822.822.225.023.123.2
316.310.510.89.415.913.0
417.46.013.0'.820.924.3
511.28.09.15.511.418.2
6+12.831.227.621.913.910.0

עלייה ותקופת לידה יבשת

הכל סך  92.773.884.885.689.396.0יהודיס
21.16.28.616.115.621.9ישראל

הכל סך  .29.838.540.836אסיהאפריקה S41.136.2
23.623.633.927.131.731.0ותיקים
6.214.96:99.79.45.2חדשים

הכל סך  41.829.135.432.732.637.9אירוסהאמריקה
24.227.9\.30.211.719.621ותיקים
11.617.415.810.68.410.0חדשים
7.326.215.214.410.74.0לאיהודים

בעבורה מעמד
59.732.643.153.160.564.5שכיד
14.18.616.012.910.212.6עצמאי
עבד 26.258.840.934.029.322.9לא

גיל קבוצת
18243.13.80.56.32.42.3
253423.212.913.124.924.428.7
354416.914.221.817.517.116.7
455417.413.217.615.814.616.4
556416.516.812.011.215.316.8
65 +22.939.135.024.326.219.1

לימוד שנות
08.830.317.313.211.65.5
145.615.515.95.57.56.2
5828.237.741.040.634.828.5
91234.411.221.331.333.539.7
131510.51.82.15.08.310.9
16+12.53.52.44.44.39.2
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TABLEXI/4.HOUSEHOLDS, BY DECILES ACCORDING TO NET INCOME PER

STANDARD PERSON, SIZE OF HOUSEHOLD, POPULATION GROUP, CONTINENT OF

BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION, STATUS AT WORK, AGE GROUP AND

YEARS OF SCHOOLING OF HOUSEHOLD HEAD

1979/80

Decile

10

Households in population (thousands)
Households in sample
Average persons per household
Average wage earners per household

ALL HOUSEHOLDS

Persons in household
1

2
3
4
5

6+

Continent of birth and
period of immigration

lews  total
Israel
AsiaAifica  total
Vetrap.
New

EuropeAmeirca  total
Veteran
New

SonJews

Status at work
Employee
Selfemployed
Did not work

Age group
1824
2534
3544
4554
5564
65+

!ears of schooling
0

14
58
912
1315
16+

89.488.2
247224
2.82.4
1.71.5

Percentages

100.0100.0

13.217.6
36.446.6
21.721.7
17.310.3
10.43.2
1.00.6

100.099.5
33.323.7
12.09.6
9.19.1
2.90.5
54.766.1
39.657.1
15.19.0
■0.6

76.564.6
14.721.1
8.814.3

2.8
17.4
10.0
19.0
30.9
19.9

15.3
35.2
17.6
31.9

2.7
27.5
15.2
27.7
15.2
11.7

1.2

13.1
43.4
18.1
24.2

89.6
258
3.2
1.6

100.0

15.4
22.8
20.4
23.7
10.9
6.8

100.0
27.4
23.0
19.0
4.0
49.6
38.4
11.2

70.6
14.7
14.7

3.3
28.9
16.6
23.9
135
13.8

1.1
0.6
21.4
42.2
15.8
18.9

88.5
239
3.2
1.4

100.0

89.8
230
3.1
1.3

100.0

19.613.7
23.723.0
17.422.3
20.519.5
10.914.0
7.97.5

98.0100.0
25.932.8
31.428.4
27.323.7
4.14.7
40.738.8
31.729.2
9.09.6
2.0



64.467.6
15.115.1
20.517.3

1.95.0
26.528.2
18.521.2
14.710.7
17.416.0
21.018.9

3.64.2
2J2.6
23.726.1
46.139.4
14.611.5
9.916.2
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בעשירונים עירוני, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה, י"א/5. לוח
בית למשק נטו הכנסה לפי

1979/80

הסקר תקופת אמצע במחירי

עשירון
הכל סך
Total1 2345י

העשירון של תחתון 8501,2251,5731,920גבול
העשירון של עליון 8501,2251,5731,9202,281גבול

לחודששקל ים

כוללת 3,4136251,1341,5782,0912,579הכנסה

זקופה 391109177249234280מזה:

בקואופרטיב ומחברות שכירה 1,995763476491,2241,599מעבודה

ותמיכות קצבאות 381393455444$362343מפנסיות.

הכל סך  לתצרוכת שלא 88525104225373524הוצאות

לאומי וביטוח ישירים 8261383176336486מסים

אחרים בית למשקי 591221493738העברות

הכל סך  לתצרוכת 2,3096851,1851,4831.8112,169הוצאות

543263397421533603מזון

וסירות ירקות 14877108120145161מזה:

481153269349327372דיור

הבית ומשק הדירה 21387135155163200אחזקת

לבית וציוד 165317399103177ריהוט

והנעלה 148256399124177הלבשה

983151737792בריאות

ובידור תרבות 2312757100169205חינוך,

ותקשורת 2743477101177191תחבורה

לחו"ל נסיעות 3715152019מזה:

שונים ושירותים 156346386138152מוצרים

הכל סך  148871321308233חיסכון

204243602093פיננסי

ניידי דלא 1262525285329בנכסי

66.1115548עסקי

אחרים חיסכון 85מרכיבי 19256775 243

חדפעמיים תקבולים 1634273 170 117260
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TABLEXI/5.INCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER URBAN HOUSEHOLD, BY

DECILES ACCORDING TO NET INCOME PER HOUSEHOLD
1979/80

At prices of mid survey period

Decile

678910

2,2812,6933,1343,7224,577Lower limit of decile

2,6933,1343,7224,577Upper limit of decile

IS per month

3,1183,8394,6785,7388,813TOTAL INCOME

3254104955961,044Thereof: imputed

2,0392,3502,9803,9924,724from employed work and membership in cooperative

379333289341474from pensions, allowances and assistance

6941,0061,3171,7262^79NONCONSU MPTION EXPENDITURE  TOTAL

6579341,2631,6322,707Direct taxes and national insurance

37725494172Transfers to other households

2,2272,5673,0413,3684388CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

580611618646766Food

154165168180206Thereof: vegetables and fruit

408502611687I, 136Housing

197242260293399Dwelling and household maintenance

179187240256306Furniture and household equipment

150163184239259Clothing and footwear

97101143147173Health

206254361383551Education, culture and entertainment

250325410481703Transport and communication

36464158130Thereof: travel abroad

160182214236295Miscellaneous goods and services

105177195418l,0S9SAVING  TOTAL

19V179218455867Financial saving

51265159200150In real estate

82743078337Business

9621149 12865Other saving components

 131 130 163 187360Nonrecurrent receipts
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גודל בית, למשק נטו הכנסה לפי בעשירונים בית, משקי י"א/6. לוח
מעמד עלייה, ותקופת לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת בית, משק

הבית משק ראש של לימוד ושנות גיל קבוצת בעבודה,
1979/80

עשירון
הכל סך

1Total
12345

(אלפים) באוכלוסייה בית 893.489.290.188.889.589.9משקי
במדגם בית 2,271150172204221238משקי

בית למשק נפשות 3.41.52.33.03.44.0ממוצע

אחוזים

הבית משקי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0כל

בית במשק נפשות
115.560.432.524.512.59.4
226.834.236.932.030.823.2
316.32.916.511.914.914.4
417.41.45.914.216.019.5
511.20.72.86.012.411.8

6+12.80.45.411.413.421.7

עלייה ותקופת לידה יבשת

הכל סך  92796.386.189.288.684.9יהודים
21.17.413.716.120.619.2ישראל

הכל סך  29.831.034.623.832.234.5אסיהאפריקה
23.621.527.517.825.329.0ותיקים
6.29.57.16.06.95.5חדשים

הכל סך  41.8.57.937.849.335.831.2אירופהאמריקה
30.231.831.036.825.523.6ותיקים
11.626.16.812.510.37.6חדשים
יהודים 7.33.713.910.811.415.1לא

בעבודה מעמד
59.713.832.147.268.170.2שכיר

14.14.514.512.211.611.7עצמאי
עבד 26.282.153.440.620.318.1לא

גיל קבוצת
18243.14.33.03.24.74.3

, 253423.33.215.120.424.030.0
354416.91.66.113.317.816.8
455417.44.713.211.415.317.9
556416.519.319.015.715.716.2
65 +22.866.943.636.022.514.8

לימוד שנות
. 08.829.615.511.58.78.7
145.614.210.77.46.26.9
5828.237.833.134.436.830.0
91234.410.530.932.333.438.0
131510.66.35.18.67.17.1
16 +12.41.64.75.87.89.3
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TABLExi/6.HOUSEHOLDS, BY DECILES ACCORDING TO NET INCOME PER
HOUSEHOLD/SIZE OF HOUSEHOLD, POPULATION GROUP, CONTINENT OF

BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION, STATUS AT WORK, AGE GROUP AND
YEARS OF SCHOOLING OF HOUSEHOLD HEAD

1979/80

Decile

678910

89.389.289.789.588.2Households in population (thousands(
251246265260264fouseholds in sample
3.94.03.83.94.1Average persons per household

Percentages

100.0100.0100.0100.0100.0ALL HOUSEHOLDS

?ersons in household
5.72.13.61.82.71

27.123.822.621.516.12
17.723.121.518.521.83
20.420.724.228.422.94
10.114.216.417.419.85
19.016.111.712.416.76+

Continent of birth and
period of immigration

92.795.196.698.499.3Jews  total
20.924.724.428.136.3Israel
35.935.826.124.819.1AsiaAfrica  total
28.126.720.421.917.4Veteran
7.89.15.72.91.7New
35.934.646.145.543.9EuropeAmerica  total
22.925.434.333.437.0Veteran
13.09.211.812.16.9New
7.34.93.41.60.7NonJews

Status at work
73.470.973.478.669.5Employee
11.420.1201013:222.2Selfemployed
15.29.06.68.28.3Did not work

Age group
5.81.62.02.31824
28.734.534.621.720.12534
22.819.817.825.327.43544
15.220.921.525.727.84554
16.714.614.616.316.85564
10.88.69.58.77.965+

Years of schooling
552.72.61.11.90
4.03.71.20.70.914
30.527.622.018.211.858
39.043.739.240.835.8912
13.111517.014.016.01315
7.910.818.025.233.816+
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מעמד לפי עירוני, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה, י"א/7. לוח
הבית משק ראש של לימוד ושנות בעבודה

הסקר תקופת אמצע :מחירי

בעבודה לימודמעמד שנות Status at work
הכל סך
Totalעבדעצמאישכיר לא

EmployeeSelfDid notUp to 4 עד
employedwork

(אלפים) באוכלוסייה בית 893.4533.5126.0233.9134.5משקי

במדגם בית 2,2711,527268476265משקי
בית למשק נפשות 3.43.73.92.43.6ממוצע

לחודש שקלים
כוללת 3,4133,8764,6851,6691,762הכנסה
זקופה 391414472271181מזה:

ומחברות שכירה מעבודה
1,9953,085446344856בקואופרטיב

עצמאית 510533,34225222מעבודה
ותמיכות קצבאות 381237234789471מפנסיות,

הכל סך  לתצרוכת שלא 8851,0191,689146269הוצאות

לאומי וביטוח ישירים 8269561,620103246מסים
אחרים בית למשקי 5963684323העברות

הכל סך  לתצרוכת 2,3092,6082,5051,5221,523הוצאות

543584605417570מזון
ופירות ירקות 148157164120160מזה:

בצק ומוצרי דגנים 5155583964לחם,
ועופות 12213013597135בשר

חלב ומוצרי חלב 8794966573ביצים,

481502606363242דיור

הבית ומשק הדירה אחזקת 213232236158137

לבית וציוד 1652031638096ריהוט
112133997391הלבשה

3642312429הנעלה

981031217557בריאות
ובידור תרבות חינוך, 123128424910099
ותקשורת 274337254144103תחבורה

ציבורית בתחבורה נסיעות 3643272539מזה:

לדוו''ל 3740462760נסיעות
שונים ושירותים 1561881418999מוצרים

הכל סך  1481415183525חיסכון

2042482597343פיננסי

ניידי דלא 1261641214411בנכסי

6624360313עסקי

אחרים חיסכון 85מרכיבי 119562337
חדפעמיים תקבולים 163 175166 1335
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TABLE X1/7.INCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER URBAN HOUSEHOLD,

BY STATUS AT WORK AND YEARS OF SCHOOLING OF HOUSEHOLD HEAD

1979/80

At pirces of mid survey period

Yearsof schooling

58912131516+

250.2304.593.6110.6Households in population (thousands(
547801311347rlouseholds in sample
3.53.32.93.3Average persons per household

IS per month

2,6763,7804,2315327TOTAL INCOME
296422475649Thereof: imputed

from employed work and membership
1,4142,1932,6563,579in cooperative
44969151246Sfrom selfemployed work
381348347395from pensions, allowances and

assistance

5981,0541,1471,577NONCONSUMPTION EXPENDITURE 
TOTAL

5539821,0871,482Direct taxes and national insurance
45726095Transfers to other households

1^952,4812,7043^59CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

536539474585Food
149144125160Thereof: vegetables and fruit
52474351bread, cereals and pastry products
12512299115meat and poultry
819086105eggs, milk and dairy products

388523584768Housing
177222245329Dwelling and household maintenance
129198193213Furniture and household equipment
101117119141Clothing
35363546Footwear
85105127134Health
161271289388Education, culture and entertainment
163299446523Transport and communication
36323941Thereof: traveling by public transportation
22398369travel abroad
120171192232Miscellaneous goods and services

118158309268SAVING  TOTAL

187186338374Financial saving
91136186272In real estate
531066354Business

123 102 1573Other saving components
89 169262359Nonrecurrent receipts
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לפי בעשירונים ליימא בני מוצרים שברשותם בית משקי  י"א/8. לוח
סטנררדית לנפש פנויה הכנסה

TABLE X1/8.HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS, BY DECILES ACCORDING TO NET INCOME PER
STANDARD PERSON

1979/80

o

O
P
5
z

Decilesעשירוניםט
zהכל סך
<Total1234567 18910

(אלפים) באוכלוסייה בית 893.489.689.789.689.389.789.888.589.689.488.2Householdsמשקי in population (thousands)
במדגם בית 2,271189202224221237230239258247224Householdsמשקי in sample

מכל הנאחוז בכלמשקי eachטורית columnhouseholds inPercentage of all
גזחשמל משולבת 64.240.250.756.265.671.269.175.774.374.264.5Combinedמערכת gaselectric system

פייה ולא forלבישול cooking and baking
לבישול גז 32.451.243.939.831.028.729.023.725.423.528.1Gasבירת range for cooking

ולאפייה לבישול גז Gas(8.5)6.4(4.1)(6.4)8.8(4.0)(5.4)(10.6)(8.8)(4.8)6.8תנור stove for cooking and baking
לבישול חשמלי 7.8Electric(5.9)7.67.07.5(5.3)(5.2)(4.2)(4.9)(5.6)6.1תנור stove for cooking

andולאפייה baking
בלבד לאפייה חשמלי 14.614.716.716.916.914.911.412.711.014.116.7Electricתנור stove for baking only

חשמלי 98.694.598.399.199.598.598.699.799.399.399.5Electricמקרר refrigerator
חשמלי 53.512.728.042.345.654.960.166.671.571.283.0Electricמערבל mixer
כביסה 76.841.970.672.371.582.481.888.485.588.485.2Washingמכונת machine

חשמלי אבק 10.616.328.935.142.148.258.666.179.6Electric(5.6)39.1שואב vacuum cleaner
בשחורלבן .87.172.485.886.286.592.093.190.386.891.586.2T.Vטלויויה set

בצבע 11.716.013.621.4Colour(5.5)6.0(5.1)((2.6))((1.0))((02)8.4טלויזיה T.V. set
סטראופונית 12.019.422.539.733.543.048.857.353.2Stereophonic(9.6)33.9מערבת set

14.616.321.215.318.018.723.030.5Gramophone(6.7)(5.7)17.0פטפון
71.756.164.455.163.776.974.081.383.777.184.7Transistorradioרדיוטרנזיסטור

טייפ 22.917.719.025.423.324.822.723.926.428.816.8RadioTapeרדיו
6.58.212.211.413.121.321.720.9Taperecorder(5.0)((01)12.1רשמקול
7.67.610.316.224.140.7Air(7.5)(6.1)((2.4))((2.3))12.4מזגךאףר conditioner

תפירה 45.027.041.041.442.448.343.549.155.248.454.3Sewingמכונת machine
שמש 42.237.851.347.346.150.143.941.836.542.125.1Solarדוד water heater
חשמל 48.138.637.743.645.248.047.852.657.349.760.7Electricדוד water heater

נייד חשמלי 13.010.616.712.617.420.415.323.9Mobile(6.2)(4.2)14.0רדיאטור electric heating stove
גז חימום, 13.714.622.327.229.531.030.329.3Gas(6.9)21.610.7תנור heating stove

נייר נפט, חימום, 33.332.737.137.236.037.936.028.731.428.427.0Mobileתנור kerosene heating stove
61.520.438.246.252.665.771.876.276.081.987.0Telephoneטלפון

מרכזית 9.38.613.217.115.2Central(7.4)(5.5)(4.4)((0.7)((05))8.3הסקה heating
מסחרית או פרטית 7.215.420.837.233.842.860.565.073.9Private((3.6))36.0מכונית or commercial car

חיים 12.317.621.324.431.239.142.035.942.7Life((2.0))26.8ביטוח insurance
בריאות 95.382.787.093.497.699.098.099.498.997.899.1Healthביטוח insurance



לפי בעשירונים בניקיימא מוצרים שברשותם בית משקי י"א/9. לוח
בית למשק פנויה כספית הכנסה

TABLEXI/9.HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS, BY DECILES ACCORDING TO NET MONEY INCOME PER
HOUSEHOLD

1979/80

Decilesיוניםעשי
הכל סך
Total12345678910

באוכלוסייה בית 789.489.689.689.7;,893.489.589.189.489משקי 88.389.1Households in population
(thousands)(אלפים)

במדגם בית 2,271158163205224238247258259משקי 257264Households in sample
מכל טוראחוז בכל הנית eachמשקי columnPercentageof all households in

גזחשמל משולבת 64.224.856.055.660.861.675.677.480.5מערכת 75.473.5Combined gaselectric system
ולאפייה forלבישול cooking and baking
לבישול גז 32.466.139.841.435.833.021,023.716.8כירת 24.023.4Gas range for cooking

ולאפייה לבישול גז 6.810.45.48.43.97.55.53.09.4תנור 5.38.9Gas stove for cooking and baking
לבישול חשמלי 6.15.97.16.84.03.68.04.64.5תנור 7.19.4Electric stove for cooking

andולאפייה baking
בלבד לאפייה חשמלי 14.621.714.920.914.715.910.013.810.7תנור 9.114.3Electric stove for baking only

חשמלי 98.696.697.598.599.498.598.599.399.3מקרר 98.899.8Electric refrigerator
חשמלי 53.515.230.530.445.750.060.264.581.1מערבל 71.185.7Electric mixer
כביסה 76.828.755.069.071.982.388.990.393.1מכתת 92.395.2Washing machine

חשמלי אבק 39.112.817.326.325.930.443.346.964.6שואב 49.472.9Electric vacuum cleaner
בשחורלבן 87.173.784.384.984.191.694.489.589.6טלויזיה 90.787.7T.V. set

בצבע .8.40.25.24.15.15.610.012.8טלויזיה 12.826.0Colour T.V. set
סטריאופונית 33.96.28.917.722.529.731.747.057.9מערכת 51.065.6Stereophonic set

17.07.48.114.319.017.116.912.823.7פטפון 21.428.8Gramophone
71.769.771.769.265.162.866.975.177.4רדיוטרנזיסטור 77.181.8Transistorradio

טייפ 22.92.915.816.223.124.425.128.434.8רדיו 28.229.5RadioTape
12.17.05.610.67.613.213.920.9רשמקול 17.624.6Taperecorder

12.45.66.28.94.97.810.412.719.2מזגןאויר 12.136.2Air conditioner
תפירה 45.018.733.842.045.543.047.548.360.8מכונת 46.563.7Sewing machine

שמש 42.222.341.541.947.748.545.146.945.2דוד 47.935.2Solar water heater
חשמל 48.153.639.349.047.242.848.448.949.6דוד 48.753.6Electric water heater

נייד חשמלי 14.011.111.19.012.010.015.113.917.2רדיאטור 17.822.7Mobile electric heating stove
גז חימום, 21.611.513.016.816.418.625.126.534.9תנור 25.226.9Gas healing stove

נייד נפט חימום. 33.327.140.734.537.632.033.435.530.1תנור 29.032.4Mobile kerosene heating stove
61.542.051.944.956.753.764.264.375.4טלפון 72.689.3Telephone

מרכזית 8.32.06.44.45.94.97.28.713.6הסקה 9.620.0Central heating
מסחרית או פרטית 6.815.925.737.452.457.566.377.9Private!36.02.07.2מכונית or commercial car

C
Q



INCOME SURVEY ברוטו, הכספית והכנסתם עירוניים שכירים של בית משקי  ו"א/10. m^
ברוטו שנתית הכנסה קבוצת לפי

הכנסות סקר

TABLEXI/10.URBAN EMPLOYEES' HOUSEHOLDS AND THEIR TOTAL MONEY INCOME, BY GROSS ANNUAL INCOME
GROUP
1982

אלף 593.3 באוכלוסייה: בית Householdsמשקי in population: 593.3 thousands

ברוטו שנתית הכנסה קבוצת
תחילת במחירי (ש',

'(1982

נפשות ממוצע
בית למשק

Average persons
per household

אחוז
בית משקי

Percentage of
households

nnx
ההכנסות

Percentage of
income

Gross annual
income group (IS at
beginning 1982 prices)1

הכל 3.9100.0100.0TOTALסך

49,999 2.74.30.7Upעד to 49,999

50,000 74,9992.86.21.950,000 74,999

75,000 99,9993..79.84.375,000 99,999

100,000124,9993.99.55.3100,000124,999

125,000149,9993.910.47.0125,000149,999

150,00^174,9994.010.07.9150,000174,999

175,000199,9994.28.27.6175,000199,999

200,000249,9994.013.114.4200,000249,999

250,000299,9993.910.313.8250,000299,999

300,000399,9994.210.517.7300,000399,999

400,000+4.07.719.4400,000+

נ/1

0
P
5
z

0
Z
<

1 See "Survey period" in introduction; incl. price adjustment. המחירים. התאמת כולל במבוא: הסקר" "תקופת ראה 1



שבירימ של בית למשק ברוטו שנתית כספית הכנסה י"א/וו. לוח
בית למשק ברוטו הכנסה ועשירוני ההכנסה מקור לטי עירוניים,

TABLEXI/11.GROSS ANNUAL MONEY INCOME PER URBAN EMPLOYEE'S
HOUSEHOLD, BY SOURCE OF INCOME AND DECILES OF GROSS INCOME PER

HOUSEHOLD

הכנסה 19671970198019811982Sourceofמקור income

ברוטו ממוצעת שנתית 0.91.237.693.8203.8Grossהכנסה average annual income
שוטפים) במחירים שי, IS)ןאלפי thousand, at current pirces)

לצרכן' במחירים השינוי 7.22,084.9128.4112.2Percentאחוז change in consumer prices'

(אחתים) בית 100.0100.0100.0100.0100.0HOUSEHOLDSמשקי (percentages)

תחתון 1.82.82.62.52.5Lowerעשירון decile

שני 3.94.84.34.24.3Secondעשירון decile

שלישי 5.45.95.65.55.5Thirdעשירון decile

רביעי 6.56.96.86.76.8Fourthעשירון decile

חמישי 7.68.08.08.08.0Fifthעשירון decile

שישי 8.99.39.49.49.3Sixthעשירון decile

שביעי 10.510.910.911.010.9Seventhעשירון decile

שמיני 12.712.813.013.013.0Eighthעשירון decile

תשיעי 15.815.415.916.016.0Ninthעשירון decile

עליון 26.923.223.523.723.7Upperעשירון decile

גייני 0.360.310.320.320.32Gini'sמקד0 coefficient

הכל סך  ממוצעת 100.0100.0100.0100.0100.0AVERAGEהכנסה INCOME  TOTAL

שכירה 92.493.089.289.089.7Fromמעבודה employed work

הבית משק ראש 76.375.068.467.968.8ofשל household head

הבית משק ראש אשת 9.711.015.516.016.1ofשל household head's wife

אחרים מפרנסים 6.47.35.35.14.8ofשל other earners

עצמאית 3.72.11.21.40.9Fromמעבודה selfemployed work

ודיבידנדות. ריבית 3.94.69.69.69.4Fromמוכוש. property, interest and dividends,

ומתמיכות מקצבאות .pensionsמפנסיות. allowances aitd assistance

1 As against previous survey period as speciifed in the table. כלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעומת 1
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נטו, הכספית והכנסתם עירוניים שבירים של בית משקי י"א/2ו. לוח
נטו שנתית הכנסה קבוצת לפי

TABLEXI/12.URBAN EMPLOYEES' HOUSEHOLDS AND THEIR NET MONEY
INCOME, BY NET ANNUAL INCOMEGROUP

1982

אלף 593.3 באוכלוסייה: בית 3thousandsHouseholdsמשקי in population: 593.

נפשות אחוזאחוזממוצע
נטו שנתית הכנסה ביתקבוצת ביתלמשק Netההכנסותמשקי annual
תחילת במחירי Average(שי, personsPercentage ofPercentage ofincomegroup (IS, at

'(1982per householdhouseholdsincomebeginning 1982 prices)'

הכל O100.0TOTAL.3.9100סך
64,999 2.69.52.9Upער to 64,999

65,00084,9993.610.25.065.000 84,999
85,00099,9993.87.74.785,00099,999
100,000119,9993.911.88.5100,000119.999
120,000149,9994.017.015.0120,000149,999
150,000159,9994.24.44.5150.500159,999
160,000179,9994.18.29.2160,000179,999
180,000199,9994.07.49.3180,000199,999
200,000249,9994.112.718.6200,000249,999

250,000+4.211.122.3250,000+

1 See "Survey period" in introduction; incl. priceadjustmenl. המחירים. התאמת כולל במבוא; הסקר" "תקופת ראה 1

עירוניים, שכירים של בית למשק נטו כספית הכנסה י"א/3ו. לוח
סטנדרדית לנפש נטו הכנסה עשירוני לפי

TABLEXI/13.GROSS MONEY INCOME PER URBAN EMPLOYEE'S HOUSEHOLD,
BY NET INCOME DECILES PER STANDARD PERSON

הכנסה 1979198019811982Sourceמקור of income

ברוטו ממוצעת שנתית 19.037.693.8203.8Grossהכנסה average annual income
שוטפים) במחירים שי, IS)(אלפי thousand, at current prices)

(אחתים) בית 100.0100.0100.0100.0HOUSEHOLDSמשקי (percentages)

תחתון 4.34.24.04.0Lowerעשירון decile
שני 6.26.16.05.9Secondעשירון decile

שלישי 7.06.97.07.1Thirdעשירון decile
רביעי 7.87.78.17.9Fourthעשירון decile
חמישי 8.89.08.68.8Fifthעשירון decile
שישי 10.09.89.910.3Sixthעשירון decile
שביעי .10.911.011.411עשירון 1Seventh decile
שמיני 12.612.613.013.0Eighthעשירון decile
תשיעי 14.014.214.214.2Ninthעשירון decile
עליון 18.418.517.817.7Upperעשירון decile

ג'יני 0.2200.2250.2230.222Gini'sמקדם coefifcient
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בית למשקי ממוצעת ברוטו שנתית כספית הכנסה מדד  י"א/4ו. לוח
עלייה ותקופת לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי עירוניים, שבירים של

הבית משק גודל ולפי הבית משק ראש של
TABLEXI/14.INDEX OF AVERAGE GROSS ANNUALMONEY INCOME PER URBAN
EMPLOYEES' HOUSEHOLD, BY POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH AND
PERIODOF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1982

בית ביתמשקי למשק ממוצע
Average(אחתים) per

'19651970198019811982Househousehold
holds
(percenמפרנסיםנפשות
lages)PersonsEarners

ממוצעת 0.81.293.8הכנסה 37.6203.8Gross average income
שי, (אלפי IS)ברוטו thousand, at

שוטפים) currentבמחירים prices)
השינוי 22.1128.4אחוז 2,084.9112.2Percent change in

לצרכן2 consumerprices2במחירים
הכל 100.03.91.6TOTALסך

D'Indicesמדז
ילידיבסי :C100.0=אירופהאמריקה

Base: born in EuropeAmerica= 100.0
ותקופת לידה Continentיבשת ofbirth and

periodעלייה of immigration
הכל סך  90.190.092.9יהודים 91.591.296.53.8.6Jews  total

ישראל 108.6103.397.0ילידי 93.892.531.73.6.6Israel born
71.773.980.8אסיהאפריקה 80.180.130.64.6.6AsiaAfrica

1947 עד 90.383.687.4עלו; 89.087.61.93.7.7Immigrated: up to 1947
1948195471.575.884.4 83.183.614.24.6.61948 1954
19551960

/<7 ל
72.477.4 75.881.05.84.8.619551960

1961+0,3.163.275.3 75.772.28.74.5.51961 +

100.0100.0100.0אירופהאמריקה 100.0100.034.33.2.6EuropeAmerica
1947 עד 120.5111.3109.0עלו: 115.6113.46.72.7.5Immigrated: up to 1947
1948195491.098.6108.6 102.2102.49.83.4.619481954
195519607Q c92.597.4 97.197.03.23.3.619551960

1961+IJ.J77.289.6 88.893.114.63.4.61961 +

לאיהודים


61.159.1 64.963.93.55.81.5NonJews
בית=100.0בס במשק נפשות 4 :0

Base: 4 persons inhouseho!d= 100.0
במשק Personsנפשות in

householdהבית
153.556.347.9 46.747.06.61.0.0!

278.375.270.2 75.273.518.32.0.42
393.189.288.8 91.186.418.53.01.63
4100.0100.0100.0 100.0100.024.54.01.74
594.591.496.1 100.698.017.95.01.75
578.976.981.9 88.782.47.46.01.66
74.579.974.0ר 79.576.63.47.01.87
863.368.870.8 78.076.51.68.01.88
9+76.277.278.7 76.579.01.810.01.99+

1 Only Jewish employees' households.
2 As against previous survey period as specified in the table.

בלבד. יהודים שכיריס של בית משקי 1

בלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעומת 2
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בית למשק ממוצעת ברוטו שנתית כספית הכנסה מדד  י"א/5ו. לוח
הבית משק ראש של לימוד ושנות גיל לטי עירוניים, שכירימ של

TABLEX1/15. INDEX OF GROSS AVERAGE ANNUAL MONEY INCOME PER URBAN
EMPLOYEE'S HOUSEHOLD, BY AGE AND YEARS OF SCHOOLINGOFHOUSEHOLD

HEAD

1982

ביתמשקי למשק ממוצע
(9c) Averageבית per household

19671970198019811982House
holdsמפרנסיםנפשות

PersonsEarners
ממוצעת 37.6הכנסה 1.2 0.993.8208.3Average income

שי. IS)(אלפי thousand, at
שוטפים) currentבמחירים prices)

השינוי 2,084.9אחוז 7.2128.4112.2Percent change
לצרכן' inבמחירים consumer prices1

הכל 100.03.91.6TOTALסך
Indicesמדדים

משק ראש גיל4554גיל 100.0בסיס; =Age ofhouse
e45בית 54= 100.0Base: aghold head

142453.7 67.0 60.055.048.95.53.41.41424
253483.4 84.0 82.083.981.534.43.71.52534
35^(495.9 95.0 95.096.796.021.84.81.63544
4554100.0 100.0 100.0100.0100.017.64.41.84554
556484.3 92.0 90.087.686.415.63.01.65564
65+72.3 72.0 73.066.765.45.12.11.365+

של לימוד =100.0שנות לימוד שנות 912 Yearsofבסיס: schooling
הבית משק 912ראש years of schooling = 100.0Base:of household head

063.8 §49.3 49.069.860.72.64.41.60
1  464.8 63.0 61.073.963.22.44.21.51  4
5  877.5 72.0 73.073.977.322.04.31.55  8
9 12100.0 100.0 100.0100.0100.042.43.81.69 12
13+131.3 134.0 142.0130.1130.830.63.51.713+

As against previous survey period as specified in the table. בלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעומת 1

בית משקי של ברוטו שנתית כספית הכנסה  י"א/6ו. לוח
הכנסותיהם ומקורות עובדים, אינם משפחותיהם שראשי

TABLEXV16.ANNUAL GROSSMONEY INCOME OF HOUSEHOLDS WHOSE FAMILY
HEADS DO NOT WORK AND SOURCES OF INCOME

19711975198019811982

(אלפים) בית 109.3144.4203.8208.7232.2Householdsמשקי (thousands)
בית למשק נפשות 2.01.92.02.02.0Averageממוצע personsper household

המשפחה ראש של ממוצע 65.966.865.365.765.7Averageגיל age of family head
ממוצעת משפחתית 0.41.311.629.760.9Averageהכנסה family income

שוטפים) במחירים ש' IS)(אלפי thousand at current prices)

ofהכנסהמקור incomeSource
(אחוזים) הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך (percentages)

5.13.05.04.44.8Workעבודה
כארץ ותמיכות 79.382.478.679.383.5Propertyרכוש and assistance in

Israel
ורכוש 7.83.64.34.52.9Capitalהון and property

22.620.923.624.924.0Pensionsפנסיות
וקצבאות 43.755.649.349.055.1Assistanceתמיכות and allowances
בא^ fromממוסדות institutions in Israel
מפרטים 5.22.31.40.91.5Assistanceתמיכות from private persons

pxV מחוץ ותמיכות .15.614.616.416.311רכוש 7Property and assistance
from abroad
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בממוצע ברוטו שנתית כספית הכנסה מדד י"א/17. לוח
עובדים, אינם משפחותיהם שראשי בית למשקי

המשפחה ראש של לימוד ושנות גיל לידה, יבשת לפי
TABLEXI/17.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

1971198019811982

1982

בית משקי
(אחוזים)

Households

בית למשק ממוצע
Average per household

(percentages)נפשות
Persons

מפרנסים
Earners

ממוצעת הכנסה
ש', (אלפי ברוטו
שוטפים במחירים

השינוי אחוז
לצרכן1 במחירים

הכל סך

0.411.6

1,895.8

29.7

128.4

203.8

112.2

100.02.00.06

Gross average income
)IS thousand, at
current prices)

Percent change in
consumer prices'
TOTAL

של לידה יבשת
הבית משק ראש

Indices מדדים
00.0 = אירופהאמריקה ילידי :O'oj

Base: born in
EuropeAmerica = 100.0

Continent of birth
of household head

הכל סך  86.989.091.092.597.82.00.06Jewsיהודים  total

90.080.8102.793.610.23.10.13Israelישראל

61.568.968.875.527.32.10.08AsiaAfricaאסיהאפריקה

100.0100.0100.0100.060.41.70.04EuropeAmericaאירופהאמריקה

יהודים 3.00.02NonJews(2.2)61.867.777.4לא

הבית משק ראש בסיסגיל
00.0

100.0 = 4554 גיל :

Base: age 4554 =
Age of house
hold head

44 §עד 124.5111.799.481.413.14.10.19Upto 44

45  54100.0100.0100.0100.03.83.20.334554

55  6480.2109.896.180.313.11.70.065564

65+100.9119.194.984.270.01.60.0265+

ראש של לימוד שנות
הבית משק

= לימוד שנות 912 בסיס:
Base: 912 years of
schooling = 100.0

100.0Years of schooling
of household head

040.059.252.262.315.21.60.020

1 453.660.267.273.812.81.80.0614

5  877.278.180.691.831.62.00.0458

912100.0100.0100.0100.025.51.90.06912

13+139.3118.3115.1118.014.92.60.1313+

1 As against previous survey period as specified in the table.
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תשמ"ב ה3לזונות" י>_מאזן י,,א/8 לן" המזונות מאזן

4,021,000 = נוכחת ממוצעת אוכלוסייה אחרת; צוין כן אם אלא טונות,

שלאהספקה שימוש
במלאיייצורמצרך ופחתמצויהיבואיצואשיני למזון

ProductionChangeExportsImportsAvailableNot for food
in stockssupplyand waste

ומוצריהם דגנים
147,00030,000120,450517,200573,75056,100חיטה1

(נקי) 15,00015,10054,85024,750אורז

אחרים 800750דגנים


1,8401,890

ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה תפוחי וקמח אדמה 206,700תפוחי 16,32032,4007,485198,10535,200

14,9503801,00080014,3709,350קורנפלור

ודבש סוכר
1,00061,650202,100141,45016,850סוכר
2,0002502502,000דבש

וריבות ממתקים 31,1502,5005,7506,35034,250שוקולד,

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
למאכל יבשות 3,76053555012,52515,200850קטניות

וחמניות בוטנים2 26,2352,01012,5509,22520,900710שומשמין,
1,875160853,5505,500אגוזים2

807,600327,92538,080517,75543,775ירקות3

ומלונים אבטיחים פירות,

הדר 1,570,25017,300250,950130,350_1,803,900פרי
הדרים ללא טריים 438,3208,07596,8308,305357,87074,970פירות

ומלונים 118,2003,57040,65073,9807,050אבטיחים
יבשים 1,165800פירות


8302,795

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים 106,7504,90024,5507,15084,45026,750שמני

/ 31,60095030,650500מרגרינה
3,870חמאה

50


3,820795

בשר
וקפוא טרי 19,8755,3503,00056,07567,600בקר,

קרקס משקל 3,9006606003,840צאן

אחרות 9,8009,800בהמות

הנ''ל החיים מבעלי פנים 4,1503,9508,100חלקי

מנוקה) בלתי (מרוט 212,8002,30033,400עוף
177,100

98,2002302,85095,12011,540ביצים

24,3251,3001,80013,10035,325דגים

ומוצריו חלב
בקר 749,645310749,335481,525חלב
צאן 47,21547,21520,140חלב

חלב 2,2604008,15010,8109,750אבקת
60,825402,3901,20059,5951,200גבינות

י ניגרת 83,250תוצרת


4,475


78,775

קמח.  הטורים ביתר גרעינים;  ופחת" למזון שלא "שימוש ועד מ"ייצור'' בטורים
קליפות. ללא המשקל 2

ותירס. לשימורים אפונה כולל 3
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FOOD BALANCE SHEET
TABLE X1/18. FOOD BALANCE SHEET 1981/82

Tons, unless otherwise staled; average de facio population = 4,021,000

לנפש Perהספקה capita supplies

(נטו) לשנהמזון ליוםק"ג 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
402,200100.0274.095932.14.1Wheat1
24,7506.217.061I.I0.1Rice, milled
1,8900.51.350.1Other cereals

911.90.1POTATOES AND STARCHES
162,90540.6111.2791.90.1Potatoes and potato flour
5,0201.23.312Cornflour

333_SUGAR AND HONEY
124,60031.084.9329Sugar
2,0000.51.44Honey

34,2508.523.3930.42.1CHOCOLATE, SWEETS AND JAM

1175.37.4PULSES, OIL SEEDS AND NUTS
14,3503.69.9342.20.2Pulses, edible, dry
20,1905.013.7642.65.4Sesame, groundnuts2 and sunOower
5,5001.43.8190.51.8Nuts;

473,980117.9323.0723.60.7VEGETABLES1

1491.82.6FRUIT, WATERMELONS AND
SUGAR MELONS

1 20,60030.082.2250.50.1Citrus fruit
282,90070.5193.21131.22.5Fresh fruit, excl. citrus
66.93016.645.560.10Watermelons and sugar melons
2,7950.71.9500Dried fruit

51358.3OILS AND FATS
57,70014.339.234739.2Vegetable oils, refined, edible
30.150■7.520.515017.3Margarine
3,0250.82.2161.8Butter

29924.021.8MEAT
67,60016.846.01006.97.8Beef, fresh and frozen \

Sheep and goats > carcass weight
Other meat '

3,8400.92.430.30.2
9,8002.46.6240.72.4
8,1002.05.580.90.4Offal and other edible partsof above

177,10044.0120.516415.211.0Poultry (dressed, not drawn)

83,58020.857.0826.35.9EGGS

35.3258.723.8. 122.30.3FISH

24615.613.6MILK AND DAIRY PRODUCTS
267,81066.6182.51106.05.4Cow's milk
27,0756.718.4140.80.8Sheep and goats' milk
1,0600.30.830.30Milk, dried

58,39514.539.6726.74.2Cheese
78.77519.653.7471.83.2Sour milk, etc.

1 In the columns from "Production" through "Not for food and waste"
2 Weight without shells.
3 Incl. peas for canning and maize.

 grain; in all other columns  flour.
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ליום לבטש המזון ואבות קלוריות י"א/19. לוח
TABLE X1/19.CALORIES AND NUTRIENTS PER CAPITA PER DAY

ךתש"י תשמ"בתשמ"אתשל"טתש"לתש"
1949/501959/601969/701978/791979/801980/811981/82

ול,ל ו י ר 1DriesCו a 1

הכל 2,9813,032TOTAL§883,0292,979י,2,6102,7722סך
ומוצריהם 1,2601,1571,0671,0251,0481,0321,025Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 98777990898991Potatoesתפוחי and starches
ודבש 184311376343323330333Sugarסוכר and honey

וריבות ממתקים ,82688493909193Chocolateשוקולד, sweets and jam
ואגוזים שמן גרעיני ,628596114114115117Pulsesקטניות, oil seeds and nuts

65677768697172Vegetablesירקות
וסלונים אבטיחים ,105147164159150149149Fruitפירות. watermelons and sugar

melons
ושומנים 343406452482496497513Oilsשמנים and fats

95143264303284287299Meatבשר
יביצים 61738985777582Eggs
58181612121312Fishדגים

ומוצריו 232246Milk§197220224255227חלב and dairy products

ל e(gramsגרם)בי!ח i n (Pro
הכל 92.894.5TOTAL§83.985.191.595.792.2סך

חיים מבעלי :45.948.2Thereof§32.234.044.349.645.4מזה: animal
ומוצריהם .41.439.734.633.334דגנים 133.633.3Cereais and cereal products

ועמילנים אדמה 2.21.71.82.01.91.91.9Potatoesתפוחי and starches
וריבות ממתקים ,0.20.10.30.40.40.50.4Chocolateשוקולד, sweets and jam

ואגוזים שמן גרעיני ,3.24.04.55.05.05.35.3Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
2.93.53.73.33.53.53.6Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,1.82.12.32.11.92.11.8Fruitפירות, watermelons and sugar
melons

7.411.820.824.222.522.724.0Meatבשר
4.65.56.86.55.95.86.3Eggsביצים
7.13.02.72.42.42.42.3Fishדגים

ומוצריו 15.015.6Milk§13.113.714.016.514.6חלב and dairy products

ו (ש ן msנרם)מ )(g raFa t

הכל 112.3117.0TOTAL§73.986.7104.3113.1111.5סך
חיים מבעלי :39.641.6Thereof§23.927.938.342.238.7מזה: animal

ומוצריהם 5.44.84.44.24.34.34.2Cerealsדגנים and cereal products
ועמילנים אדמה 0.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and starches

וריבות ממתקים ,1.30.81.82.12.02.12.1Chocolateשוקולד, sweets and jam
ואגוזים שמן גרעיני ,2.95.05.57.07.07.27.4Pulsesקטניות, oil seeds and nuts

0.20.40.70.60.60.70.7Vegetablesירקות
ומלונים אבטיחים ,1.11.42.02.22.51.92.6Fruitפירות, watermelons and sugar

melons
ושומנים 39.046.351.554.756.356.458.3Oilsשמנים and fats

6.910.319.322.320.721.121.8Meatבשר
4.45.26.46.25.65.45.9Eggsביצים
3.30.60.40.30.30.20.3Fishדגיס

ומוצריו 12.913.6Milk§9.311.812.213.412.1חלב and dairy products
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ליום לנפש ומינרלים ויטמינים י"א/20. לוח
TABLEXI/20.VITAMINS AND MINERALS PER CAPITA PER DAY

Miligrams, unless otherwise stated אחרח צוין כן אם אלא מיליגרמים.
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י " ש 1ת 949/5 0 הכל 1.92סך 3,1951.7913.4850 12615.0TOTAL
ומוצריהם 1.32דגנים 0.816.9272 8.5Cereals and cereal products ועמילנים אדמה 0.10תפוחי 0.041.69 100.7Potatoes and starches

ואגוזים שמן גרעיני 0.09קטניות. 90.020.738 0.9Pulses, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים שוקולד. 20.016 10.1Chocolate, sweets and jam

ושומנים שמנים 584Oils and fats
0.11ירקות 1,3720.100.860 611.5Vegetables ומלונים אבטיחים 0.12פירות 4160.060.551 521.2Fruit, watermelons and sugar melons
0.03בשר 510.071.84 0.7Meat
0.04ביצים 3710.12_19 0.9Eggs
0.02דגים 180.050.813 0.3Fish ומוצריו 0.09חלב 3720.510.3378 20.2Milk and dairy products

ל " ש 1ת 969/70 הכל 1.68סך 4,2121.4216.8722 13016.3TOTAL
ומוצריהם 0.92דגנים 0.295.2103 7.1Cereals and cereal products

ועמילנים אדמה 0.08תפוחי 0.031.27 80.6Potatoes and starches ואגוזים שמן גרעיני 0.12קטניות. 160.031.060 1.3Pulses, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים שוקולד. 20.017 0.2Chocolate, sweets and jam

ושומנים שמנים 483Oils and fats
0.16ירקות 1,5940.131.459 651.8Vegetables

ומלונים אבטיחים 0.15פיוות 8270.111.055 551.4Fruit, watermelons and sugar melons
0.10בשר 2490.156.213 2.0Meat
0.06ביצים 5480.170.127 1.4Eggs
0.01דגים 20.010.45 0.1Fish ומוצריו 0.08חלב 4910.490.3386 20.4Milk and dairy products

ם " ש 1ת 9 79/80 הכל 1.65סך 3,6521.3517.7687 11516.1TOTAL
ומוצריהם 0.91דגנים 0.205.170 6.9Cereals and cereal products ועמילנים אדמה 0.09תפוחי 0.031.38 90.7Potatoes and starches

ואגודים שמן גרעיני 0.13קטניות, 190.041.174 11.4Pulses, oil seeds and nuts וריבות ממתקים שוקולד, 20.020.19 0.4Chocolate, sweets and jam
ושומנים שמנים 399

 Oils and fats
0.15ירקות 1,1930.131.353 601.6Vegetables ומלונים אבטיחים 0.13פיוות, 7370.110.850 431.2Fruit, watermelons and sugar melon
0.11בשר 3330.177.214 2.2Meat
0.05ביצים 4780.140.124 1.2Eggs
0.01דגים 10.010.44 0.1Fish ומוצריו 0.07חלב 4900.500.3381 20.4Milk and dairy products

הכל בסך " מ ש ת
1.67 3,7911.4018.3

1/8 2
715 114

1 9 8

16.1TOTAL
ומוצריהם 0.89דגנים 0.205.068 6.8Cereals and cereal products ועמילנים אדמה 0.09תפוחי 0.031.38 90.7Potatoes and starches ואגוזים שמן גרעיני 0.17קטניות. 150.041.273 01.3Pulses, oil seeds and nuts

וריבות ממתקים שוקולד, 20.010.110 0.3Chocolate, sweets and jam
ושומנים שמנים 319Oils and fats

0.16ירקות 1,2680.131.455 631.6Vegetables ומלונים אבטיחים 0.12פיוות 7730.110.947 401.4Fruit, watermelons and sugar melon
0.11בשר 3590.187.515 2.3Meat
0.05ביצים 5070.150.125 1.3Eggs
0דגים 10.010.44 _0Fish ומוצריו 0.08חלב 5470.540.4■ 410 20.4^Milk and dairy products
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HOUSING דיור צפיפות לפי יהודיים1, בית משקי י"א/21. לוח
TABLEXI/21.JEWISH HOUSEHOLDS1, BY HOUSING DENSITY

דיור

הכל לחדרTotalסך נפשות per rooirPerson

אלפים
Thousands

אחוזים
Percentages

1.001.001.01 
1.49

1.50
1.992.002.01

2.49
2.50
2.993.00+

1967613.6100.014.812.9 26.614.414.11.85.210.2
1968634.4100.016.113.2 27.514,312.91.95.19.0
1969640.8100.016.912.7 28.114.612.52.04.78.5
1970662.2100.018.812.8 28.014.211.72.14.97.5
1971683.2100.020.013.6 27.514.011.12.04.87.0
1972704.3100.020.814.0 27.614.510.42.24.36.2
1973729.9100.021.614.7 27:814.510.02.13.95.4
1974746.7100.022.814.5 28.313.99.32.23.85.2
1975774.7100.0. 24.515.0 28.013.79.02.13.54.2
W5779.1100.024.514.9 27.713.89.02.33.64.3
1976796.9100.026.115.5 28.113.18.32.13.33.6
1977820.1100.027.416.1 27.913.37.81.92.72.9
1978848.7100.029.516.0 27.813.17.12.02.32.2
1979868.7100.029.817.0 27.213.26.91.92.11.9
1980894.4100.031.317.1 27.312.66.41.71.91.6
'1980894.4100.031.320.0 22.912.87.12.02.11.8
1981914.7100.032.520.2 22.113.26.61.82.11.4
1982927.7100.033.920.8 21.612.66.21.82.01.3

1 Excl. qibbuzim and institutions. 2 Data are based on
corrected population estimates according to the 1972 census
results. 3. See explanation in introduction.

מבוססים הנתונים 2 ומוסדות. קיבוצים כולל לא 1

מפקד תוצאות לפי מתוקנים אוכלוסייה אומדני על
במבוא. הסבר ראה 3 .1972

אוכלוסייה קבוצת בית, משק ודל ג לפי בית1 משקי י"א/22. דיורלוח וצפיפות
TABLEXI/22.HOUSEHOLDS1, BY SIZE OF HOUSEHOLD, POPULATION GROUP

AND HOUSING DENSITY
1982

Persons in
household

Persons per room לחדר נפשות

צפיפות
ממוצעת
Average
density

3.00+
2.50
2.99

2.01
2.49 2.00

1.50
1.99

KOI 
1.49 1.00  1.00

הכל סך
Total

במשק נפשות
בית

Jews
TOTAL thousands 1.13 12.0 18.0

 percentages 100.0 100.0
1 0.44  
2 0.74  
3 0.98 (6.0) 
4 1.22 (3.4) 7.2
5 1.43 11.1 44.2
6 1.69 21.4 
7+ 2.12 58.1 48.6

Average in household 7.57 6.69

16.4 57.0 117.3
100.0 100.0 100.0
 (0.4) 
 7.4 
 5.4
 23.9
 B.O

38.0
12.0
5.14

17.9
82.1
7.46

14.4
12.7
43.8
18.3
10.8
5.04

192.4
100.0

4.6
7.7

54.1
29.0
2.7
2.0
4.24

199.8
100.0
9.9
30.2
35.1
19.6
4:4
0.8

2.81

יהודים
313.7 927.7
100.0 100.0
37.1
45.9
11.8
3.9
1.2

(0.1)
(0.1)
1.87

14.8
23.5
15.4
20.0
14.7
6.0
5.7

3.43

הכלאלפים סך
אחוזים 

1

2
3
4
5
6
+7

בית במשק ממוצע
NonJewsלאיהודים

הכלאלפים 101.47.710.09.014.313.07.89.729.72.15TOTALסך thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages

14.530.621.7(0.4)0.571

28.840.331.7(2.3)19.10.922
37.319.921.1(4.2)18.6(2.1)1.05. 3
412.5(6.3)14.158.13.326.85.41.504
513.3(2.2)(6.5)20.236.2(2.8)42.83.91.805

612.7(07)(4.7)(7D20.734.813.91.946
7+40.9(8.1)21.216.099.757.274.82.957+

בית במשק 6.062.112.674.515.395.087.717.338.60Averageממוצע in household

1 Excl. qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל לא 1
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לידה יבשת דיור, צפיפות לפי בית', משקי י"א/23. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת

TABLE X1/23.HOUSEHOLDS', BY HOUSING DENSITY, CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

הכק PersonsלחדרפשיתTotalסך per roomContinent of
לידה birthיבשת and
עלייה 1.001.011.502002.012.50אחוזיםאלפיםותקופת

3 00+period of
ThouPercen1.491.992.492.99immigration
sandstages

21 9 8 0

כולל סך 894.4100.031.322.912.8'יהודים 20.07.12.2 2.01.8JEWS GRAND TOTAL
הכל סך 233.5100.024.324.213.7ישראל 26.17.01.8 1.2/.*Israel total

יליד: Fatherהאב born:
36.8100.029.522.811.3ישראל 22.69.1(1.3) (1.7)1.7Israel

82.6100.015.323.519.6אסיד.אפריקה 23.310.33.2 2.02.8Asia Africa
112.7100.029.125.010.2אירופהאמריקה 29.43.9(0.9) (0.5)1.0Europe America

 289.2100.019.017.519.7אסיהאפריקה 19.511.94.3 4.53.6Asia Africa
הכל totalסך
1960 217.0100.018.317.620.0עד 19.612.24.4 4.23.7Up to 1960

1961 196439.8100.016.314.021.0 20.013.24.6 6.84.21961  1964
1965+29.8100.027.421.0'6.6 18.97.7(3.1) (3.1)2.11965+

 371.0100.045.426.46.8איוו5האמריקה 16.43.40.7 0.50.6Europe America
הכל totalסך
1960 253.8100.048.024.86.6עד 15.53.50.7 (0.4)0.5Up to 1960

1961 196430.4100.042.130.96.6 16.22.5) (0.8) ..(0.71961  1964
1965 196811.7100.039.821.19.2 23.6(3.5)) (1.5) (0.5)(0.719651968

1969 +73.4100.038.530.77.0 18.73.4) (0.4) (0.9)(0.31969+

88.3100.05.19.312.9לאיהודים 7.812.610.4 6.635.2NON JEWS

כולל ך 927.7100.0/33.921.6'יהודיםס

1 9 8 2

12.7 20.86.11.9 1.81.3JEWS GRAND TOTAL
הכל 267.6100.01'ישראלסך 25.622.813.4 27.16.61.9 1.21.5Israel total

יליד: Fatherהאב born:
41.2100.030.722.311.8ישראל 24.35.5(1.2) (1.9)(2.2Israel

אפריקה 100.6100.017.222.117.5אסיה 25.610.43.8 1.51.9Asia Africa
124.8100.030.523.410.7אירופהאמריקה 29.23.8(0.6) (0.7.)1.0Europe America

 291.8100.021.616.520.0אסיהאפריקה 21.210.73.8 3.92.3A sia  Africa 
totalסךהכל
1960 214.0100.021.415.320.7עד 21.411.24.1 3.62.4Up to 1960

1961 196441.9100.018.618.519.1 20.511.33.2 6.12.81961  1964
1965+32.1100.026.821.016.3 20.97.03.0 3.5(1.41965+

 אסיה 144.0100.022.117.619.5מזה: 20.710.34.2 3.22.4Thereo:f Asia
הכל totalסך
1960 121.0100.022.416.819.6עד 20.710.44.4 3.32.4Up to 1960

1961 19647.2100.016.323.520.2 16.714.1(3.5) (3.1)(2.71961  1964
1965+13.6100.022.621.618.0 22.67.5(3.4) (2.1)(2.3)1965+

 367.2100.049.624.76.3אירופהאמריקה 15.92.20.5 0.50.4Europe America
הכל totalסך
1960 239.0100.053.623.65.8עד 13.72.30.4 (0.4)(0.2)Up to 1960

1961 1964297.0100.041.526.18.2 21.1(1.9)(0.8) (0.2)(0.2)1961  1964

1965 196813.5100.048.321.69.4 17.4(1.6)(0.8) . .(0.6)19651968
1969+82.1100.041.827.86.7 19.42.3(0.5) (0.9)(0.6)1969+
יהודים 101.4100.07.69.914.1לא 8.912.99.6 7.729.4NON JEWS

מוסלמים 75.4100.06.89.612.2מזה: 8.212.810.1 7.432.9Thereof: Moslem

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins.
2 See explanation in introduction.
3 Incl. not known.

ובדוים. מוסדות קיבוצים. כולל לא 1

ידוע. לא כולל 3 במבוא. הסבר ר 2
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בדירה וחדרים בית משק גודל לטי בית1, משקי י"א/24. לוח
TABLEXI/24.HOUSEHOLDS ', BY SIZE OF HOUSEHOLD ANDROOMS IN DWELLING

1982

בי כמשק rPersonsנפשות in household

בדירה הכלחדרים Roomsסך in dwelling
Total1234567+

 JEWSיהודים 

הכלאלפים 927.7217.6סך 136.8142.8185.6136.455.752.8TOTAL  thousands

אחוזים 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

12.81.9 14.60.50.20.21

219.331.9 44.714.08.06.74.64.02

348.652.9 34.259.654.643.144.136.33

423.311.8 5.622.030.638.038.641.04

5+6.01.6 0.93.96.612.012.818.75+

לנפש חדרים 0.881.35ממוצע 2.261.020.820.700.590.47Average rooms per person

 NONJEWSלאיהודים 

אלפים הכל 101.49.0סך 4.67.412.713.412.841.5TOTAL thousands

אחוזים 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages

19.927.9 48.68.512.77.45.43.41

229.237.6 29.836.527.531.926.826.42

338.126.1 17.834.142.641.235.742.13

4+22.88.4 3.920.917.119.632.128.14+

לנפש חדרים 0.471.08ממוצע 1.750.950.670.560.510.34Average 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/25. לוח
הנישואין תקופת ואורך

TABLEXI/25.HOUSEHOLDS1, BY SIZE OF DWELLING ,SIZE OF HOUSEHOLD
AND DURATION OF MARRIAGE

1982

Thousandsאלפים

הכל נTotal2סך Roomsחדרים in dwelling :דירה
בית במשק Personsנפשות in household and
נישואין 23yearsאחוזיםאלפיםושנות of married life

ThousandsPercentages

כולל 1,029.1100.03.520.328.7סך 47.6GRAND TOTAL
שנים 4 91.8100.02.721.318.6עו 57.4Up 10 4 vears

59140.9100.01.413.227.4 58.059'
10 14123.1100.00.99.442.5 47.11014
15  1986.1100.0(0.7)8.150.8 40.51519
20 +342.2100.01.119.232.2 47.520+

ואחרים נשואים 240.4100.010.635.313.4לא 40.8Not married and other

נפש 141.4100.015.744.26.4ו 33.7I person

הכל 0ך נפשית 2226.5100.03.032.113.2 51.82 persons total
שנים 4 26.6100.04.529.012.2עד 54.3Up to 4 vears

5  98.7100.02.125.017.8 55.159
10 144.4100.02.035.07.6 55.51014
15  194.1100.04.131.17.7 57.21519
20 +140.3100.01.932.613.8 51.720+

ואחרים נשואים 40.8100.05.832.912.0לא 49.3Not married and other

הכל סך  נפשות 3150.2100.00.915.125.6 58.43 persons  total
שנים 4 20.017.2(1.0)38.0100.0עו 61.9Up to 4 years

5919.2100.0(1.2)10.424.1 64.359
10 146.3100.09.135.4 55.51014
15  194.1100.014.128.8 57.11519
20+55.9100.0(0.6)12.431.8 55.220+

ואחרים נשואים 25.6100.01.518.623.1לא 56.8Not married and other

הבל סך  נפשות 4198.3100.01.09.335.9 53.84 persons  total
שנים 4 16.020.4(3.6)19.7100.0עד 60.0Up to 4 years

5967.9100.0(0.5)10.128.0 61.459
101435.1100.0(0.3)5.244.8 49.71014
151917.2100.0(2.3)51.9 45.81519
20+43.6100.0'(0.4)8.546.0 45.120+

ואחרים נשואים 16.323.2(4.7)14.3100.0לא 55.9Not married and other

הכל סך  נפשות 5149.9100.00.88.947.3 42.95 persons  total
שנים 4 34.6(18.9)(4.6)4.3100.0עד 41.9Up to 4 years

5931.5100.0(2.5)14.830.2 52.659
10 1439.9100.06.449.6 43.91014
51927.1100.0(0.3)4.262.2 33.21519
20+38.2100.0(0.2)7.552.6 39.820+

ואחדים נשואים 8.3100.016.832.7לא 50.1Not married and other

הכל סך  נפשות 6+162.8I 00.01.311.746.6 40.46+ persons  total
שנים 4 60.3(5.7)3.0100.0עד 34.1Up to 4 years

5913.1100.0(2.9)21.129.8 46.359
10 1437.2100.0(2.5)13.738.2 45.61014
15 1933.3100.0(0.9)10.049.4 39.71519
20+61.6100.0(0.5)8.753.1 37.720+

ואחרים נשואים 16.346.6(1.2)14.2100.0לא 35.9Not married and other

I Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins. 2 lncl.
households /0^ which durationofmarriage and rooms in dwelling
are not known.

משקי כולל 2 ובדוים. מוסדות קיבוצים. כולל לא 1

בדירה החדרים ומספר הנישואין תקופה אודך שאצלם ביה
ידועיט. אינם
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דיור, צפיפות אוכלוסייה, קבוצת לטי בית1, משקי י"א/26. לוח
בית במשק וילדים הבית משק ראש של לידה ויבשת

21981

הבית משקי כל
All

households

ילדים עם בית משקי מ7ה:
הכל סך  17 גיל עד
Thereof: households with

children aged up to 17  total

ביתילדים במשק

לידה ויבשת לחדר נפשות אוכלוסייה, 12קבוצת

אחוזיםThousandsאלפים

כולל סך  3913.9486.5100.028.135.6יהודים

 1.00297.339.5100.068.625.8

1.00 1.99506.8349.8100.028.140.1

2.002.9996.384.5100.011.724.7

3.00+13.312.6100.011.112.2

הכל סך  248.7174.0100.030.439.7ישראל

 1.0060.818.1100.062.729.3

1.00 1.99159.0129.9100.029.242.5

2.002.9925.823.1100.013.335.8

3.00 +3.23.0100.0(22.2)(12.4)

הכל סך  291.7188.4100.021.129.8אסיה.אפריקה

 1.0059.47.4100.072.224.3

1.00 1.99167.0121.6100.023.4___ 35.7

2.002.9956.450.9100.010.319.5

3.00+8.98.5100.0(7.8)(11.4)

הכל סך  372.1123.5100.035.655.5אירופהאמריקה

 1.00176.614.0100.074.521.9

1.00 1.99180.197.9100.032.742.5

2.002.9914.110.4100.014.125.6

3.00+1.1LI100.0(8.0)(18.8)

כולל סך  יהודים 94.576.0100.013.914.9לא

 1.005.51.0

1.00 1.9929.119.4100.031.626.3

2.002.9928.425.1100.08.116.3

3.003.9915.915.3100.08.45.7

י 4.00+15.515.1100.0(2.7)7.3

ידוע. לא כולל 3 במבוא. הסבר ראה ובדוים. מוסדות קיבוצים. כולל לא ו
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TABLE XI/26.HOUSEHOLDS', BY POPULATION GROUP, HOUSING DENSITY AND

CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD, AND CHILDREN IN HOUSEHOLD

19812

Children in household
ממוצע
household

בית למשק ילדים
Average children per

3456+
משקי כל
A11

הבית

בית משקי
ילדי0 ay
17 גיל עד
Households

Population group. persons per room
and continent of birth

Percentages
householdswith children

aged up to 17

21.911.82.71.242.33JEWSGRAND TOTAL

5.1(0.5)0.181.38 1.00

24.07.10.51.482.141.001.99
21.333.88.62.863.262.002.99

17.229.230.34.084.303.00+

21:36.9/./I. 502.14Israel  toial

7.6(0.5)0.431.46 1.00

23.54.5(0.4)1.682.051.001.99
20.223.57.22.612.912.002.99
(15.1)(20.3)(29.9)3.704.003.00+

24.719.84.61.752.71Asia Africa  total

(3.5)0.161.31 1.00

27.612.31.01.722.361.001.99
22.038.79.53. 1 1 3.442.002.99
18.032.330.54.224.433.00+

18.36.51.00.67 2.02Europe America  total

(2.9)(0.7)0.101.301.00
20.44.3(0.2)1.081.981.001.99
20.3 32.5(7.5)2.343.182.002.99
(15.3)(28.9)(29.0)4.044.153.00+

16.027.827.43.324.12NON JEWS  GRAND TOTAL

0.261.45 1.00

21.816.4(3.9)1.672.511.001.99
19.432.423.73.554.012.002.99
7.541.736.8 :4.855.043.003.99

11.722.555.85.495.644.00+

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins. 2 See explanation in introduction. 3 Incl. not known.
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לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי בית', משקי י"א/27. לוח
בית במשק ילדים ומסגר מפרנסים מספרי

TABLEXI/27.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH,
NUMBER OF EARNERS AND NUMBER OF CHILDREN IN HOUSEHOLD

1981

ילדיםממוצע
כית למשק

כיתילדים Averageבמשק
< JO rChildren in householdchildren per

household

§!jo

n =!2
j: 1

סי£?5

r: c
■■ itg2

><cמפרנסים nס' rrrs n123456+*נj^o Earners
£< S
^§f SZ

Pj: 1af|o
ir 
h>£?

Mאלפים
Thousandsו ו ח sא ס tagי ece nPe1"

o

הבית משקי 1,008.4562.5100.032.8כל 26.221.114.06.01.432.57ALL HOUSEHOLDS
מפרנס 205.726.5100.023.4ללא 30.117.519.19.90.372.83No earner
מפרנס 406.0250:5100.029.9ו 22.322.117.87.91.732.801 earner

מפרנסים 2328.5240.4100.038.2 28.321.59.22.91.672.292 earners
מפרנסים 3+68.145.0100.025.2 34.415.215.210.11.782.693+ earners

יהודיים כית 2913.9486.5100.035.6משקי 28.121.911.82.71.242.33JEWISH HOUSE
הכל סך HOLDSTOTAL
מפרנס 193.321.5100.025.7ללא 31.018.517.37.50.302.67No earner

מפרנס 351.3202.8100.033.7ו 24.923.315.03.21.432.471 earner
מפרנסים 2313.0227.2100.039.3 28.921.98.41.51.592.192 earners
מפרנסים 3+56.335.0100.028.3 40.415.411.74.2IJ82.233+ earners

הכל סך  ישראל 248.7174.0100.039.7ילידי 30.421.315.91.71.502.14Israel born  total
מפרנס 17.07.2100.028.5ללא 28.517.515.21.16 (10.2)2.75No earner

מפרנס 1110.272.3100.040.1 28.221.58.51.71.442.201 earner
מפרנסים 2110.487.6100.041.1 31.521.35.0(1.1)1.632.052 earners
מפרנסים 3+11.17.0100.030.8 41.821.6(5.0)(0.9)1.231.963+ earners

אסיה 291.7188.4100.029.8ילידי 21.124.719.84.61.752.71Born in Asia
הגל Africaא5ריקהסך wlal

מפרנס 55.59.1100.025.8ללא 28.816.320.3(8.8)0.462.79No earner
מפרנס 1117.586.7100.028.1 17.325.823.84.92.112.851 earner

מפרנסים 288.771.4100.032.6 20.827.316.13.12.072.582 earners
מפרנסים 3+29.821.2100.028.6 33.915.116.26.21.782.493+ earners

אירופה 372.1123.5100.038.5ילידי 35.618.36.51.00.672.02Born in Europe
הכל Americaאמריקהסך total

מפרנס 120.55.3100.021.6ללא 38.623.5(14.6)(1.7)0.102.33No earner
מפרנס 1123.043.6100.034.1 34.321.18.4(2.1)0.762.151 earner

מפרנסים 2113.367.9100.044.1 33.916.94.8(0.3)1.171.952 earners
מפרנסים 3+15.36.8100.024.6 59.2(10.1)(4.7)0.3)0.741.673+ earners

לא כית 94.576.0100.014.9משקי 13.916.027.827.43.324.12NONJEWISH HOU
הכל סך SEHOLDSTOTALיהודיים

מפרנס (14.0)12.45.0100.0ללא 25.9(13.3)27.019.81.433.54No earner <

מפרנס 54.747.6100.014.0ו 11.517.029.727.83.654.191 earner /

מפרנסים 215.613.2100.019.0 18.314.821.926.03.383.972 earners
מפרנסים 3+11.810.1100.014.3 13.514.427.130.73.674.303+ earners

1 Excl. qibbuzim, inslitutions and Bedouins.
2 Incl. Jews whose continent of birth is not known.

ובדוים. מוסדות קיבוצים, כולל לא 1

ידועה. אינה לידתם שיבשת יהודים כולל 2
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בעלות צורת בית, משק גודל לפי בית, משקי י"א/28.
לדירה כניסה ותקופת הדירה על

TABLE X1/28.HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSEHOLD, TYPE OF OWNERSHIP
OF DWELLING AND PERIOD OF ENTRY INTO DWELLING

1978
Thousands D'dVk

הדירה על בעלות הכלצורת כיחסך במשק Personsנפשות in householdType of ownership of
לדירה כניסה Totaldwellingותקופת and period of

123456+entry into dwelling

הבית1 משקי 932.4109.7212.2149.8176.9121.9161.9ALLכל HOUSEHOLDS'
7.3From(3.0)(2.9)17.7מלידה birth

1947 Up(1.7)31.49.614.23.3עד to 1947
1948 193470.212.327.611.76.7(2.7)9.219481954
1955 1950106.415.133.116.612.08.221.419551960
1961 1961176.824.244.123.224.624.236.51961  1967
1968 1974279.023.339.435.575.050.355.519681974
1975 1978249.323.651.558.153.932.429.819751978

 בבעלות 658.558.3142.2109.4138.096.4114.2OWNEDדירות DWELLINGS 
הכל TOTALסך

:Thereofמזה:
1947 Up(1.4)(2.6)20.35.49.1עד to 1947

1948 195455.4(8.3)22.010.06.0(1.8)7.319481954
1955 196082.810.826.214.610.06.115.119551960
196J  1967129.212.832.017.419.620.526.91961  1967
1968 1974207.312.326.127.062.041.838.119681974
1975 1978151.37.626.036.738.123.619.319751978

 בשכירות 247.444.465.937.734.022.443.0RENTEDדירות DWELLINGS _
הכל2 TOTAL2סך

:Thereofמזה:
1947 10.23.74.9Upעד to 1947

1948 195412.0(3.3)5.2(1.4)(1'3)19481954
1955 196021.8(3.6)6.7(2.0)(1.7)(1.9)5.919551960
1961 196743.79.911.45.44.4(3.3)9.31961  1967
1968 197465.09.012.68.01177.716.019681974
1975 197892.214.724.320.014.68.510.119751978

 מפתח בדמי 7.6Rented(4.2)54.911.517.77.015.9שכירות with key money 
הגל totalסך

:Thereofמזה:
1947 3.4Up(2.0)6.2עד to 1947

1948 19547.2(1.8)(3.2)19481954
1955 19607.5(1.5)(3.3)19551960
1961 196713.6(2.8)(3.9)(1.8)0.7)(2.2)1961  1967
1968 197411.9(2.0)(1.8)(3.0)(2.5)19681974
1975 19788.4(1.2)(2.2)(2.2)19751978

 מפתוו בדמי שלא 174.129.443.128.824.117.231.5Rentedשכירות without key money
הכל 0ך total

:Thereofמזה:
1947 Up(1.2)2.6עד to 1947

1948 19543.1(1.3)19481954
1955 196012.6(1.7)(3.2)(1.5)(4.1)19551960
1961  196727.96.47.1(3.5)(2.5)(1.8)6.61961  1967
1968 197447.56.39.66.37.56.111.719681974
1975197878.612.920.716.712.37.48.619751978

בבעלות שלא NEITHER(S.4)(3.0)2.74.9)4.0)26.27.0דירות OWNED NOR בשכירות RENTEDולא DWELLINGS

1 Including about 1,600 households with year of entry into
dwelling not known and about 250 households with type of
ownershipofdwelling not known. 2 Including about 18,400
households with type of rental not known.

כניסתם שנת ידועה שלא בית משקי כ600,ו כולל 1

על הבעלות צורת ידועה שלא בית משקי וכ250 לדירה
צורת עס בית משקי כ18,400 כולל 2 הדירה.

ידועה. לא שכירות
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צורת לפי בדירה, ממוצעת ושהות בית משקי י"א/29. לוח
המגורים יישוב וצורת הבית משק גודל ולפי הדירה, על בעלות

TABLEXI/29.HOUSEHOLDS AND AVERAGE STAY IN DWELLING, BY SIZE OF
HOUSEHOLD AND TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

1978

Persons in household
and type of locality

Typeof ownershipof dwelling הדירה על כעלות צורת

לא דירה
ולא בבעלות
בשכירות
Not owned
and not
rented
dwelling

בשכירות דירה
Rented dwelling

דמי ללא
מפתח
Without
key

money

כדמי
מפתח

With key
money

הכלי סך
Total'

דירה
בבעלות
Owned
dwelling

הכל סך
Total

בית במשק נפשות
יישוב וצורת

HOUSEHOLDSTOTAL |

Persons in household
1

2

3

4
5

6+

Type o f locality
West Jerusalem
Tel Aviv  Yafo
Haifa
Veteran urban localities
New urban localities
Rural localities

Households (thousands)
26.2 174.1 54.9

(אלפים) בית משקי
247.4 658.5 2932.4

7.0
4.1
(2.7)
4.8
(3.0)
(4.5)

10.5

6.3

29.4
43.1
28.8
24.1
17.2
31.5

17.4
11.3
11.4
62.5
65.2

11.5

17.7
7.0

6.9
(4.2)

7.6

9.3
21.2
7.9

8.0

8.3

44.4
65.9
37.7
34.0
22.4
43.0

28.1

34. i
22.2
77.6
77.8

58.3 109.7
142.2 212.2
109.4 149.8
138.0 176.9
96.4 121.9
114.2 161.9

47.3 77.6
77.4 113.9
52.8 75.6
337.8 425.9
80.5 159.1

52.9 62.3

I הכל סך בית משקי
בי במשק נפשות

1

2

3
4

5

6+

יישוב צורת
המערבית ירושלים

אבביפו תל
חיפה

ותיקים עירוניים יישובים
חדשים עירוניים ישובים

כפריים יישובים

Average stayindwelling (years) (שנים) ברירה ממוצעת שהות
HOUSEHOLDS TOTAL 15.7
Persons in household

7.5 16.D 9.8 11.8 11.4 הכל ביתסך משקי
ב במשק נפשות

114.516.511.918.98.613.61

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 +

י Typeישובצורת o f locality
10.19.610.616.66.7Westהמערביתירושלים Jerusalem
אביב 14.514.514.517.97.8Telיפוחל Aviv  Yafo

10.711.09.715.05.2Haifaחיפה
ותיקיםיישובים 10.611.57.315.76.011.8Veteranעירוניים urban localities
חדשיםיישובים 9.39.19.412.19.1Newעירוניים urban localities
14.414.516.4Ruralכפרייםישובים 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.

ידועה. לא שכירות צורת עם בית משקי כ18,400 כולל 1

וב ידועה אינה הבעלות שצורת בית משקי כ250 כולל 2

בירושלים. כמזרח בית משקי 18,000
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בית, עוזרות המעסיקים יהודיים1 בית משקי  י"א/30. לודו
הבית משק ראש של עלייה ותקר*ת לידה יבשת לפי

TABLEXI/30.JEWISH HOUSEHOLDS' EMPLOYING DOMESTIC HELP, BY
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

19701973'19741975'197619774 19784 197819791980198119821982

ותקופת לידה יבשת
הכית משק ראש של עלייה

אלפיםPercentages"1אחוויםי
Thousands

period of immigralion
of household head

הכל 12.513.212.512.111.612.413.613.513.112.012.612.0110.4TOTALסך

לידה Continentיבשת of birth

19ישראל 720 921.820.918 819.319.318.318.217217.416.042.9Israel

ישראל יליד אב
אסיהאפריקה

אירופהאמריקד,
אסיהאפריקה

אירופהאמריקה

15.3
(6.4)
26.4
2.5
17.5

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

18.4
6.5
24.6
4.4
14.5

19.8
7.1

24.7
4.8
15.5

19.3
6.0
23.3
4.9
14.6

7.9
6.0

29.0
I4J
53.2

Father born in Israel
AsiaAfrica
EuropeAmerica

AsiaAfrica
:uropeArnerica

עלייה erio*תקופת d 0 f immigration
1947 עד

19481954
19551960
1961+

20.7
8.2
6.0
4.7

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

19.6
8.2
7.5
7.4

19.6
9.0
7.8
8.9

18.9
9.0
7.3
8.0

22.5
22.6
6.1
15.8

Up to 1947
19481954
19551960

1961+

1 Excl. institutions. 2 As of 1974 excl. qibbuzim. 3 See note 2 to Table
XI/21. 4 Based on old and new questionnaires of the Labour Force Survey  see
introduction. 5 Percent households employing domestic helpofall households in the respective
group.

ראה 3 קיבוצים. כולל לא ב1974 החל 2 מוסדות. כולל לא 1

כוח סקר של וחדש ישן שאלון עיבוד בסים על 4 יא/21. ללוח 2 הערה
מתוך בית עוזרת המעסיקים הכית משקי אחוז 5 מבוא. ראה  <!ודם

המתאימה. בקבוצה הבית משקי לל

C

0

ז



OWNERSHIP OF DURABLE GOODS קיימא בני מוצרים על בעלות
צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית1 משקי  י"א/31. לוח
אוכלוסייה וקבוצת הבית משק ראש של בעבודה מעמד יישוב,

TABLE X1/31.HOUSEHOLDS1 POSSESSING DURABLE GOODS, BY TYPE
OF LOCALITY, HOUSEHOLD HEAD'S EMPLOYMENT STATUS

AND POPULATION GROUP
Percentage out of all households in each column טור בכל הבית משקי מכלל אחוז

ביתישובצורת משק ראש
Typeof localityHousehold head:מזה

משקי ביתכל משקי
העבודההבית לכוח שייךשייך לאיהודיםאינו

AllInשנה labour forceלכוחThereof:
YearHouseהעבודהכפריתעירוניתNon

holdsUrbanRuralעצמאיNot inJewish
Selflabourhouseשכיר

Employeeemployedforceholds

גז משולבת מערכת \19705.05.2(3.0)5.16.03.3(0.4)
ולאפייה לבישול (2.4)197433.034.716.935.339.718.4חשמל

Combined gas198169.069.464.274.673.951.230.2
electric system for
cooking and baking
לבישול גז 195835.039.314.134.143.318.7תנור

196059.364.036.162.861.531.2ולאפייה
Gas stove 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
198130.630.335.425.827.545.571.5

חשמלי 196937.238.829.839.240.623.815.9תנור
ולאפייה 197034.535.029.737.434.723.214.3לבישול
Electric stove for197424.124.520.125.724.018.817.0
cooking and baking198119.819.424.619.621.918.729.9

חשמלי 195834.038.413.032.343.022.4מקרר
Electirc refrigerator196046.851.722.447.252.630.2

196577.680.246.378.484.559.08.2
197088.992.556.6 .90.790.081.126.8
197494.296.967.595.094.790.653.8
198198.698.896.799.299.097.090.8

חשמלי (5.2)9.011.3(4.0)19629.210.1מערבל
Electric mixer196517.719.18.417.024.18.2

197027.728.421.727.736.816.8
197436.838.421.139.045.620.2(2.2)
198156.156.353.862.066.033.713.5

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
19746L162.448.467.170.130.727.8
198178.578.380.484.586.856.543.7

חשמלי אבק (4.1)19638.79.64.08.212.0שואב
Electric 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)
198136.837.330.338.945.825.0(2.0)

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
198142.742.249.445.046.533.826.6
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צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית1 משקי י"א/ו3. לוח
(המשך) אוכלוסייה וקבוצת הבית משק ראש של בעבודה מעמד יישוב,

TABLE X1/31.HOUSEHOLDS' POSSESSING DURABLE GOODS, BY TYPE OF
LOCALITY, HOUSEHOLD HEAD'S EMPLOYMENT STATUS AND POPULATION

GROUP (com.)
Percentage out of all households in each column טור בכל הביו! משקי מכלל אחוז

כיתיישובצורת משק ראש
Type of localityHousehold head;מזה

משקי ביתכל משקי
העבודההכית לכוח שייךשייך לאיהודיםאינו

AllInשנה labour forceלכוחTheerof:
YearHouseהעבודהכפריתעירוניתNon

holdsUrbanRuralעצמאיNot inJewish
Selflabourhouseשכיר

Employeeemployedforcehoids

Telephone (3.4)196931.033.910.732.334.320.9טלפון
197034.837.014.235.140.726.4(3.4)
197448.050.622.747.858.338.67.0
198165.666.450.467.469.257.412.7

אויר (3.2)4.46.4(4.4)19704.64.6מזגן
Air conditioner19749.79.69.28.415.87.97.7

198115.015.211.814.522.011.613.9

טלויזיה 19652.42.72.14.02.4מקלט
TV set197049.751.533.253.659.323.314.3

197479.781.561.683.486.959.546.2
198190.991.090.293.395.481.683.1

(4.9)195911.813.06.012.413.2פטפון
Gramophone196013.915.46.515.313.9(4.4)

196522.223.413.522.727.5(8.4)
197024.325.414.526.627.212.2
197427.728.915.530.133.713.3(4.6)
198141.841.940.947.550.720.48.2

19633.23.51.83.05.3רשמקול
Tape recorder19656.77.4(18)6.210.0(2.5)

197011.912.6(5.4)13.014.4(4.8)
197421.622.512.524.126.67.57.6
198142.842.547.049.548.321.047.1

Camera 196924.826.613.728.127.08.0מצלמה
197026.827.521.029.532.010.8
197434.536.218.738.441.414.0(5.2)
198143.143.340.649.553.218.919.1

פרטית 3.66.9(1.9)19624.14.6מכונית
Private car19657.78.0(5.5)7.112.3

197015.415.910.116.021.06.4(3.1)
197426.126.719.728.635.38.111.5
198133.533,139.938.545.711.613.3

מסחרית 19682.42.24.21.27.61.7מכונית
Commercial19705.04.7(7.9)3.015.0(3.0)

vehicle19745.35.26.73.416.5J.O(4.2)
19815.44:912.63.520.1(0.5)7.2

I Excluding qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל לא 1
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לטי בניקיימא, מוצרים שברשותם יהודיים1 בית משקי י"א/32. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת

TABLE X1/32.JEWISH HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS, BY
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

Percentage out of all households in each column טור ככל הבית משקי מגלל אחוז

אירופהאמריקהילידיnp'iDNrroKילידי
in AsiaAfricaBornEuropeAmericaBorn in

oילידי
ssשנה Immigvaledישראל* Immigratedעלי עלו
Yearr o

, x:IsraelD0
n
n =p. >*■bornn oמאזעד£ Sמאזעד
c ^.■?£Up toSinceUp toSince

1947194819471948

ולאפייה לבישול גזחשמל משולבת 1970558.34.14.14.15.64.16.6מערכת
Combined gaselectric system for197323.834.518.6(18.2)18.624.322.225.4

cooking and baking197436.242.531.927.632.437.333.239.2
198173.076.474.661.675.669.661.371.4

ולאפייה לבישול גז 195838.251.314.031.010.248.960.937.0תנור
Gas stove for cooking and baking196064.575.943.065.038.475.382.369.0

196590.195.885.089.684.492.493.991.3
197088.588.089.488.289.487.986.389.0
197461.756.366.268.166.060.162.259.2
198126.423.425.339.023.929.335.828.1

ולאפייה לבישול חשמלי 196939.442.140.237.040.737.944.433.5תנור
Electric stove for cooking and197036.637.238.336.438.535.243.129.8

baking197424.923.726.427.926.124.230.920.9
198118.719.918.228.817.118.325.716.6

חשמלי 195837.144.08.221.853.251.468.234.7מקרר
Electric refrigerator196051.164.917.336.713.368.682.856.1

196583.689.466.984.664.493.496.491.4
197095.596.792.595.892.097.396.997.6
197498.398.697.397.997.398.999.398.9
198199.599.699.499.699.099.499.399.4

חשמלי 13.422.46.1(1.4)(8.0)(2.3)196210.016.9מערבל
Electirc mixer196519.235.94.9(12.1)3.925.236.817.0

197030.545.514.4237113.237.743.933.4
197440.354.626.835.126.045.555.041.0
198160.571.353.458.152.859.063.458.4

כביסה 12.015.98.2(2.1)(7.7)19589.919.83.1מכונת
Washing machineI96017.326.68.520.06.220.926.715.7

196530.746.S22.839.620.332.739.627.8
197046.160.246.046.446.041.644.339.7
197464.575.369.265.369.557.158.456.5
198182.087.683.182.882.977.577.077.5

חשמלי אבק שואכ ■19639.49.8(1.5)(3.9)(1.0)14.519.910.0
Electric vacuum cleaner196514.917.4(2.7)(6.8)(2.0)22.729.717.7

197022.525.36.8(13.9)5.733.338.130.0
197428.531.212.117.611.540.249.535.7
198140.440.527.232.126.950.757.549.1

תפירה 196939.739.634.445.832.843.751.238.7מכונת
Sewing machine197039.441.733.445.531.643.251.337.6

197441.542.337.649.036.244.354.239.4
198144.341.144.951.844.246.157.043.6
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לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם יהודיים1 בית משקי י"א/32. לוח
(המשך) הבית משק ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת

TABLE XI/32.  JEWISH HOUSEHOLDS' POSSESSING DURABLE GOODS,
BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF HOUSEHOLD HEAD (cont.)

טור בכל הבית משקי מכלל eachאחה columnPercentage out of all households ir

n ■S
אירופהאמריקהילידיאסיהאפריקהיליד "iin AsiaAfricaBornEuropeAmericaBorn in

gg";S■
kשנד, 3

r oישראלImmigrated Immigratedעלו עלו
Yearr: ■=Israel0

n =
c >bornS oמאזעד£ oמאזעד

Up toSince.?■ fUp toSince
1947194819471948

11.445.761.734.7(19.2)196933.848.912.4טלפון
Telephone197038.150.715.127.413.351.065.541.1

197452.265.131.348.229.563.680.355.3
198170.873.860.274.959.077.290.275.4

אויר 19705.03.91.92.51.87.610.16.0מזגן
Air conditioner19749.912.43.4(5.7)3.213.919.810.9

198115.216.25.9(14.4)5.021.829.319.4

טלויזיה vbpa19652.4(3.1)(1.9)(1.8)(2.5)(2.1)(2.8)
TV set197053.460.448.360.646.555.059.152.2

197483.183.281.481.381.484.486.383.5
198190.991.392.493.891.991.591.991.6

J13DD195912.817.38.9(11.8)8.414.519.010.7
Gramophone196015.122.89.5(9.5)9.417.220.514.2

196524.129.519.518.919.626.032.521.4
197026.736.616.419.815.931.132.230.4
197430.144.617.319.817.134.837.833.1
198145.358.438.735.938.542.039.043.0

4.05.13.4(1.5)(3.0)(1.7)19633.56.8רשמקול
Tape recorder19657.210.34.2(6.9)3.88.69.18.3

197013.019.59.5(16.1)8.613.515.112.4
197423.029.817.819.717.624.525.224.3
198142.452.240.435.640.737.429.839.3

13.532.936.230,6(16.5)196927.342.813.9מצלמה
Camera197029.544.615.520.314.835.137.833.2

197437.556.423.530.022.741.744.040.5
198145.557.435.829.336.545.443.146.5

פרטית 19624.42.56.19.83.3מכונית
Private car19658.220.6(1.8)(1.3)9.914.96.3

197016.729.87.8(17.5)6.419.024.315.4
197427.644.315.218.614.931.236.028.8
198135.649.025.029.024.635.237.135.3

מסחרית 1968253.41.93.61.72.63.42.2מכונית
Commercial vehicle19705.2(7.8)3.63.55.65.85.5

19745.57.06.0(8.3)5.74.55.83.8
19815.26.55.76.04.0(4.5)4.5

1 Excluding qibbuzim and institutions.
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הלימוד שנות לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית י"א/33.משקי לוח
הבית משק ראש של

TABLEXI/33.HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS, BY YEARS OF
SCHOOLING OF HEAD OF HOUSEHOLD

1981
Percentagesoutof all households in each column טור בכל הבית משקי מכלל אחוז

הכל סך
Total0145891213+

בית 100.06.45.526.436.923.6Householdsמשקי
גזחשמל משולבת 69.038.949.364.376.375.3Combinedמערכת gaselectric system for

ולאפייה cookingלבישול and baking
ולאפייה לבישול גו 30.655.349.235.123.825.4Gasתנור stove for cooking and baking

לבישול חשמלי 19.816.917.419.918.822.4Electricתנור stove for cooking and
bakingולאפייה

חשמלי 98.690.397.798.799599.7Electricמקרר refrigerator
חשמלי 56.112.418.941.465.178.3Electricמערבל mixer
כביסה 78.544.654.573.085.688.0Washingמכונת machine

חשמלי אבק 11.123.242.157.8Electric(4.2)36.8שואב vacuum cleaner
תפירה 42.721.235.541.045.747.2Sewingמכונת machine

65.427.941.456.572.380.0Telephoneטלפון
אויר 8.915.925.5Air(5.2)(4.2)15.0מזגן conditioner

טלויזיה 90.973.486.393.195.188.2Televisionמקלט set
41.811.212.425.349.762.3Gramophoneפטפון

42.821.424.334.146.356.6Tapeרשמקול recorder
24.450.169.4Camera(8.8)43.18.3מצלמה

פרטית 15.937.859.4Private(7.9)(5.4)33.5מכונית car
מסחרית 5.67.43.4Commercial(4.5)5.4מכונית vehicle

מספר לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית י"א/34.משקי לוח
הבית במשק הנפשות

TABLEXI/34.HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS, BY NUMBER OF
PERSONS PER HOUSEHOLD

Percentage out of all households in each חוח00111 טלר ככל הכית משקי מכלל *חיז
הכל סך
Total

123456+

בית 100.014.324.414.318.013.415.6Householdsמשקי
גזחשמל משולבת 69.038.363.876.783.281.366.3Combinedמערכת gaselectirc system

ולאפייה forלבישול cooking and baking
לבישול גז 30.655.635.523.517.320.135.6Gasתנור stove for cooking and

bakingולאפייה
לבישול חשמלי 19.822.520.518.216.518.822.8Electircתנור stove for cooking and

bakingולאפייה
חשמלי 98.695,799.398.999.799.597.9Electricמקרר refirgerator
חשמלי 56.124.948.066.673.473.946.8Electricמערבל mixer
כביסה 78.537.772.187.193.893.980.4Washingמכונת machine

חשמלי אבק 36.821.440.442.245.845.520.6Electricשואב vacuum cleaner
תפירה 42.725.343.541.645.648.548.1Sewingמכונת machine

65.460.971.367.3.6S670.950.2Telephoneטלפון
אויר 15.011.918.516.616.314.89.7Airמזגן conditioner

טלויזיה 90.977.491.393.095.895.090.0Televisionמקלט set
41.818.927.455.160.556.433.1Gramophoneפטפון

42.820.026.950.954.354.553.2Tapeרשמקול recorder
43.116.529.455.161.759.435.8Cameraמצלמה

פרטית 33.510.324.242.151.747.722.9Privateמכונית car
מסחרית 5.43.45.05.89.58.4Commercialמכונית vehicle
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ראש גיל לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית משקי  י"א/35. לוח
הבית משק

TABLE XI/35 HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS, BY AGE OF
HOUSEHOLD HEAD

1981
Percentage out of all households in each column טור בכל הבית משקי מכלל אחוז

הכל סך
Total

UpioU
24

253435444554556465+

בית 100.05.122.919.016.515.321.3Householdsמשקי
גזחשמל משולבת 69.058.876.776.674.867.948.8Combinedgaselectricמערכת system

ולאפייה forלבישול cooking and baking
ולאפייה לבישול גז 30.639תנור 424.225.024.931.147.9Gas stove for cookingand baking

ולאפייה לבישול חשמלי 19818.718.618.920.520.221.7Electricתנוד stovefor cookingandbaking
חשמלי 98.697.999.099.498.598.797.6Electricמערבל refrigerator

56.132.764.569.162.454.733.2Electricמערבל mixer
כביסה 78.559.385.389.986.280.154.2Washingמכונת machine
אבק 36.813.232.144.944.444.030.4Electricשואב vacuum cleaner

תפירה 42.725.833.448.752.052.140.1Sewingמכונת machine
64.548.556.569.171.776.965.4Telephoneטלפי;

אויר 11.916.817.018.915.3Air(8.1)15.0מזגן conditioner
טלויזיה 90.982.991.295.094.792.084.6Televisionמקלט set

41.832.351.154.951.733.815.2Gramophoneפטיפון
42.846.651.655.853.034.013.7Tapeרשמקול recorder
43.131.052.659.052.134.315.3Cameraמצלמה

פרטית 33.515.440.947.740.230.310.0Privateמנונית car
מסחרית Commercial(1.7)6.08.46.64.6(3.6)5.4מכוני.! vehicle

יישוב צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית משקי  י"א/36. לוח
TABLE XI/36 HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS, BY TYPE OF

LOCALITY
1981Percentage out of all households in each column טור בכל הבית משקי מכלל אוווז

ו ;ערים כפרייםיישוביםאחריםנירונייםישובים
כולל localitiesTownsסך and other urbanRural localities
Grand
totalאביב מזה:Otherאחדיםתל

הכל הכלחיפהיפו■רושליםסך יהודיםסך
TotalJeruTelHaifaותיקיםD'tt'rnTolalThere

salemAvivVeteranNewof:
YafoJews

בית 100.0.93.98.713.17.947.416.86.14.0Householdsמשקי
חשמל גז משולבת Combinedמערכת gaselectirc system

ולאפייה 69.069.459.063.969.469.977.164.280.1forלבישול cooking and baking
גזלבישול 30.630.345.533.627.629.722.435.420.7Gasתנור stove for cooking

andולאפייה baking
לבישול חשמלי 19.819.435.623.721.616.913.424.625.0Electricתנור stove for cooking

andולאפייה baking
חשמלי 98.698.896.899.299.399.0J8.996./100.0Electricמקרר refrigerator
חשמלי 9.453.873.5Electric)56.156.351.952.769.258.9מערבל mixer
כביסה 78.578.366.872.380.981.579.480.494.2Washingמכונת machine

חשמלי אבק 36.837.330.941.051.239.726.630.343.9Electricשואב vacuum cleaner
תפירה 42.742.240.343.246.843.338.149.455.3Sewingמכונת machine

65.466.470.782.588.964.649.750.465.6Telephoneטלפי;
אויר 15.015.213.626.312.115.89.111.816.6Airמזגן conditioner

טלויזיה 90.991.082.293.396.092.289.490.292.6Televisionמקלט set
41.841.939.738.549.543.438.440.957.0Gramophoneפטיפון

42.842.546.336.644.942.343.647.044.8Tapeרשמקול recorder
43.143.344.640.749.945.535.840.653.9Cameraמצלמה

פרטית 33.533.126.232.441.437.223.539.952.6Privateמנונית car
מסחרית 5.74.312.614.1Commercial(5.4)(3.6)(3.5)5.44.9מנונית vehicle
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ושכר עבודה י"ב. פרק

האחרונים החודשים ב12 עבדו שלא אלה 
בארץ.

האנשים הם האזרחי העבודה ככוח אינם
או "מועסקים" היו שלא ומעלה), שנה 14 (מגיל
זו בקבוצה הקובע. בשבוע מועסקים" "בלתי
מסוגלים בלתי , תלמידים בית, עקרות נכללו
וכוי, מרנטה מפנסיה, החיים אנשים לעבודה,
כן הקובע. בשבוע אחת שעה אפילו עבדו שלא

סדיר. בשירות חיילים זו בקבוצה נכללו
בשבת המסתיים השבוע הוא הקובע השבוע

למשפחה. הפוקד בוא שלפני
המפעל משתייך שאליו ענף הוא כלכלי ענף
המועסקים המועסק. בו שעבד המוסד, או

פעילותם. לענף בהתאם סווגו בקיבוצים
ידי על המבוצעת לעבודה מתייחס יד משלח
במקצוע להתחשב בלי עבודתו, במקום המועסק

כעת. בו עוסק אינו אבל למד שאדם
בעבודה מעמד לפי הסיווג בעבודה. מעמד

הבאות. לקבוצות המועסקים את מחלק
אחר מישהו אצל שעבדו אנשים שכירים.
בתמורה או קבלני חודשי, יומי, שכר תמורת

כלשהי. אחרת
בשכר אחרים המעסיקים אנשים מעבידים:
בעסק שותף או כלשהי, אחרת בתמורה או
חקלאי משק בעל כולל אחרים, המעסיק

שכר. תמורת עובדים המעסיק
או בעסקם העוברים אנשים עצמאיים:
בשכר. אחרים מעסיקים ואינם הם במשקם
בקואופרטיבים חברים קואופרטיבים: חברי
ברווחים, המשתתפים שיתופיות באגודות או

שיתופי. במושב חברים כולל
בקיבוצים שעבדו אנשים קיבוצים: חברי
מועמדים קיבוצים, חברי כולל:. שכר, ללא
בקיבוצים הגרים חברים קרובי לחברות,

הכשרה. וקבוצות
שעברו אנשים תשלום: ללא משפחה כני
בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות 15

שכר. ללא משפחותיהם,

; מקורות
הלשכה ידי על מבוצעים אדם כוח סקרי
1954 בשנים .1954 מאז לסטטיסטיקה המרכזית
1957 כשנת לשנה. אחת הסקרים נערכו 1956 עד
נערכים 1958 בשנת והחל סקרים שני נערכו
סקרים ארבעה עריכת שנה. בכל סקרים ארבעה
ממוצעת שנתית רמה חישוב מאפשרת שנה מדי

אדם כוח סקרי

הגדרות

האנשים, כל הוא האזרחי העבודה כוח
"בלתי או "מועסקים" שהיו ומעלה, שנה 14 מגיל
ההגדרות לפי הקובע" ב"שבוע מועסקים"

להלן. המפורטות
שעה לפחות שעבדו אנשים הם מועסקים א.
תמורת כלשהי בעבודה הקובע בשבוע אחת
העובדים כל אחרת; תמורה או רווח שכר.
בענפים ובין בשירותים (בין בקיבוצים
שעבדו במוסדות ואנשים משפחה בני אחרים).
אנשים בשבוע; ויותר שעות 15 תשלום ללא
חיפשו ולא הרגילה מעבודתם זמנית שנעדרו

אחרת. עבודה
קבוצות משלוש מורכבת "המועסקים" קבוצת

משנה;
35 שעבדו עובדים הם מלאה עבודה עבדו .1
השעות מניין הקובע. בשבוע יותר או שעות
כהן עסוק היה שהעובד השעות את כולל
נוספות שעות כולל לעסקו, או לעבודתו בקשר
(כגון; המתנה ושעות, תשלום כלי או עם
של מונית, בעל של לעבודה ההמתנה שעות
עבודה שעות שהן ההכנה, ושעות וכוי) סבל
מבוצעות אינן אפילו בעבודה, הקשורות
והכנת בדיקת (כגון: העבודה במקום

וכד'). חזרות שיעורים,
מ1 שעבדו עובדים הם חלקית עבודה עבדו .2

הקובע. בשבוע שעות 34 עד
הם הרגילה מעבודתם זמנית נעדרו .3

השבוע כל כמשך מעבודתם שנעדרו עובדים
מילואים, חופשה, מחלה, לרגל הקובע
הפסקת או מתאים לא אויר מזג שביתה,
אחרת. סיבה או יום), 30 (עד זמנית עבודה
כלל עבדו שלא "אנשים הם מועסקים בלחי ב.
וחיפשו אחת) שעה (אפילו הקובע בשבוע
ע"י כגון: שבוע, באותו פעיל באופן עבודה
התעסוקה שירות של העבודה בלשכות רישום ■

עובדים וכר. בכתב או אישית פנייה ע"י או ■

עבודה חיפשו וגם מעבודתם זמנית שנעדרו
מועסקים. כבלתי נחשבים אחרת,

תתקבוצות: משתי מורכבת זו קבוצה
האחרונים החודשים כ12 שעבדו אלה 

בארץ.
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בלוחות המופיעים השנתיים הנתונים האומדנים.
האומדנים של אריתמטיים ממוצעים הם

שנתיים. הרבע מהסקרים שהתקבלו
הם מדגמים, על מבוססים שהאומדנים היות
המפקדי", מה"ערך מה במידת לסטות עלולים
במפקד. מתקבלים שהיו מהנתונים אומר, הוה
מסוים בתחום נמצא המפקדי" ה"ערך כלומר,
שהתקבל (*) האומדן סביב סמך) רווח (הנקרא
של במונחים נמדד זה תחום של גודלו בסקר.
הביטחון ברמת ומותנה ,(a*) דגימה טעויות

הנדרשת.
שה"ערך לומר ניתן 0י679 של בביטחון
; U?£0;£+$0) בתחום נמצא המפקדי''
המפקדי" ש"הערך לומר ניתן 9590 של בביטחון

.(J?2<*i ,"£+ 2ojjj בתחום נמצא
נפש, 10,000 של האומדן בעבור לדוגמה:
לומר אפשר .670 הינה המקורבת הדגימה טעות
במפקד מתקבל שהיה הערך כי 959cf של בביטחון

ל11,340. 8,660 בין יימצא
דגימה טעויות אומדני של מצומצם לוח להלן
.(1980 (לממוצע מעוגלים מוחלטים למספרים

הדגימההאומדן טעות

1,000210
2,000300
3,000370
5,000480
8,000600
10,000670
20,000950
30,0001,160
50,0001,490
80,0001,870
100,0002,090
200,0002,830
300,0003,470
500,0004,280
800,0005,010

1,000,0005,280
1,300,0005,420

לאומדנים סמך רווחי לחשב אפשר הלוח בעזרת
ערכי בעבור לעיל. כמוסבר בלוחות המופיעים

הדגימה. טעות את למצע יש ביניים

וקבלת במדינה האדם כוח ושל התעסוקה של
השנה. במשך העונתיות על מה מושג

רב פירוט וכן הסקרים של מפורטות תוצאות
למצוא אפשר והסברים הגדרות של יותר

הסקרים. בפרסומי
בשני משתמשים המדגם להוצאת המסגרת.
מסגרות ו(ב) יישובים מסגרת (א) מסגרות: סוגי
לפי היא היישובים מסגרת יישובים. בתוך
וסמליהם" אוכלוסייתם היישובים "רשימת
הטכניים. הפרסומים סדרת במסגרת המופיעה
מקומיות במועצות עירוניים, ביישובים בערים,
הדירות רשימת הן המסגרות גדולים ובכפרים
במושבים כללית. ארנונה בשומת שחויבו
הבית. משקי רשימת הן המסגרות קטנים ובכפרים
האנשים רשימת הן המסגרות ובמוסדות בקיבוצים
בקביעות. שם הגרים ומעלה, שנה 14 בגיל

ראשון בשלב שלבים. בשני מוצא המדגם
דירה בכל דירות.  שני ובשלב יישובים רוגמים
הגרים הבית, משקי כל נפקדים במדגם .הנכללת
שנה רבעי בשני פקידה פעמים: 4 בקביעות, בה
פקידה ושוב נוספים רבעים לשני הפסקה עוקבים,

עוקבים. רבעים כשני
הדגימה שיטת על יותר מפורט הסבר
מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות, והמסגרות

.715 מס'
שנתיים הרבע האדם כוח מסקרי אחד כל
שנמצאות במדינה מהמשפחות כ12,000 מקיף
התושבים כולל הגיאוגרפיים, גבולותיה בתוך
ואינו הסקר בעת משנה פחות בחו"ל השוהים
הגדרת גם (ראה ארעיים. ותושבים תיירים כולל
המשפחות ב'). לפרק במבוא קבועה אוכלוסייה
פוקדים ע"י בבתיהן רואיינו סקר לכל שנבחרו
לגבי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מטעם
משפחה אותה של ומעלה 14 בני כל עבודת
הפקידה הקובע''; ה"שבוע שהוא הקודם בשבוע
שלושת כל במשך שבוע בכל ברציפות נערכת

הסקר. חודשי

העיבוד שיטות
את מנפחים הנהוגה, השקלול שיטת לפי
קבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים הנתונים
הניפוח אוכלוסייה. וקבוצת מין יישוב, צורת גיל,

ע"י: נעשה
שכבה: בכל המתקבלים המקרים ספירת .1

וקבוצת מין יישוב, צורת גיל, קבוצת
אוכלוסייה.

חלוקת ע"י מתקבל מקרה כל של משקלו .2
במספר שכבה לכל הדמוגרפי האומדן

שכבה. באותה במדגם המקרים
את משפרת יחס" ''אומדן של זו שיטה
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חולק המשכיות, סדרות לאפשר מנת על
בגודלם, שוים מייצגים מדגמים לשני המדגם
לאחר אחר. שאלון הופעל מהם אחד כשבכל
ב1978 הסקרים ארבעת תוצאות של בדיקות
המשתנים כל של כולל אומדן לערוך הוחלט
על השפיעו לא בשאלון השינוים שלגביהם
שעות ממוצע הנושאים: את להוציא התוצאות,
מלא לעובדים המועסקים וחלוקת בשבוע העבודה
הבדלים נמצאו שבהם הקובע, בשבוע וחלקית

השאלונים. שבין מהשוני הנובעים
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 עבורה

המועסקים. מספר
עם להשוות יש ואילך מ1979 הנתונים את

החדש. השאלון בסיס על 1978 נתוני

סקרי מתוך ומשכורת שכר
הכנסות

מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות, בסקרי
נתונים התקבלו אדם. כוח סקרי במסגרת 1965
מגיל מועסקים של וממשכורת משכר הכנסות על

ומעלה. שנה 14

המוצגים הנתונים
כצורת ברובם מובאים י"ב/29 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 בעבור רק הובאו

י"ב/29, לוח מתייחס שאליה האוכלוסייה,
עירוניים, וביישובים בערים מועסקים מקיפה
ב12 ומשכורת משכר הכנסה להם שהיתה
שלפני בחודש שנסתיימו האחרונים החודשים

הפוקד. ביקור
המדגם וצורת הנתונים איסוף שיטת של פירוט י"א לפרק במבוא מופיע הכנסות סקרי של

חיים". "רמת
ההכנסות סקרי נתוני שולבו עיבורים, לצורך
שנתקבלו והכלכליות הדמוגרפיות התכונות עם

אדם. כוח בסקר מועסקים אותם על
שונה זה בפרק י"ב/29 בלוח העיבוד יחידת
שבפרק בעוד י"א. בפרק בלוחות המופיעה מזו
המשפחה ראש שבו הבית משק היא היחידה י"א
לפרט הנתונים מתייחסים זה שבפרק הרי שכיר,

כשכיר. שהועסק

המשתנה מסוג מושפעות הדגימה טעויות
לוח בעבורו. חושב שהאומדן ומתתהאוכלוסייה
גדולות תתאוכלוסיות בעבור לאומדנים תקף זה
בעבור לאומדנים זה בלוח שימוש למיליון). (מעל
לטעות אומדניעל נותן קטנות תתאוכלוסיות

הדגימה.
של הדגימה לטעות יותר מתאימים אומדנים
דגימה טעויות אומדני וכן מוחלטים, מספרים
מס' מיוחד בפרסום ראה  אחוזים לאומדני

.715
טעויות היו וכוי, המדגם בגודל שוני עקב
מאותה מאשר שונות 1974 שלפני בשנים הדגימה

ואילך. שנה
גבוהות יחסיות דגימה טעויות בעלי אומדנים

בסוגריים. סומנו מ200/0

הנחקרים הנושאים
תעסוקה על שאלות כוללים הסקרים שאלוני
היד, משלח הכלכלי, הענף מבחינת ואבטלה,
תכונות מספר ועל. וכד' בעבודה המעמד
(לגבי האוכלוסייה של וחברתיות דמוגרפיות

המשך). ראה  הכנסות
על הרגילות לשאלות נוספו שונים בסקרים
בשטח מיוחדים נושאים על שאלות האדם כוח

והכלכלי. החברתי
בגני ביקור על הסקרים היא לכך דוגמא
שכיר, משרות מספר עבריינות, נפגעי ילדים,

וכוי. בריאות בשירותי שימוש

1978 בשאלון שינויים
1978 שנת כל במשך נחקרו 1978 בינואר החל

אדם: כוח בסקר שאלונים שני
שהוא וחדש, כה עד שנחקר שאלון שהוא ישן,
השינויים הישן. השאלון של והעמקה הרחבה

היו: העיקריים

העבודה כמות בנושא החקירה הורחבה א.
שבועיות); עבודה (שעות השבועית

מועסקים; הבלתי בנושא החקירה הורחבה כ.
(מספר השנתית העבודה כמות על חדש מידע ג.

שבועות);
שנתית; או שבועית  חלקית לעבודה סיבות ד.

האחרון; הספר בית סוג על חרש מידע ה.
מתייחסים הצעיר" הילד "וגיל הילדים" "מספר ו.
רק האשה ובשאלון הבית, במשק הילדים לכל
1978 נתוני הבית. במשק הגרות הנשים לילדי
בית במשק הילדים מספר לפי הוצגו 1980 עד
הגרות הנשים ילדי מספר לפי  1981 ומאז

הבית. במשק

337 ושכר עבודה



של מדגם על אדם כוח לסקר כנספח נערך הסקר
עוזרות נכללו לא בלבד, קואופרטיב וחברי שכירים

בית.

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
פי ועל לאומי לביטוח למוסד
אחרים מינהליים מקורות

הגדרות
מוגדרת ומשכורת משכר ברוטו הכנסה
למסים, כלשהם ניכויים לפני כספית כהכנסה
הועסק שבהם העבודה מקומות מכל וכד', מלוות
ביקור שלפני החודשים ב12 כשכיר הנחקר
התוספות כל את כוללת ההכנסה הפוקד.
תשלום ,"13 חודש "משכורת כגון: הכספיות

ועוד. פרמיות נוספות, שעות בעבור

הגדרות
המעסיק "מפעל" היא החקירה יחידת
מחלקה גם מוגדרת כ"מפעל" לפחות. אחד שכיר
מנהל הלאומי הביטוח סניף אשר פירמה של
נפתחים כלל בדרך נפרד. חשבון כרטיס עבורה
על חלים כאשר לפירמה שונים חשבון כרטיסי
לסוג בהתאם שונים, סיכון סעיפי השכירים

תעסוקתם.
(קבועים השכירים מספר שכיר: משרות
של התשלומים בגליונות המופיעים וארעיים)
זמנית נעדרו (או ועבדו מוסדות, או מפעלים
וכוי) מילואים חופשה, מחלה, עקב בתשלום
המופיעים שכירים אחד. יום אפילו חודש באותו
מוסד או ממפעל יותר של התשלומים בגליונות
שהם הפעמים כמספר נספרים חודש, באותו אחד
מתייחסים הנתונים שלמעשה כך מופיעים,
שולם שבעבורן לחודש שכיר משרות למספר

שכר.
ברוטו התשלומים כל לחודש: ברוטו שכר
שכר כולל בחודש, השכיר משרות לכל ששולמו
בעבור הפרשים ותק, תוספות יוקר, תוספות יסוד,
בעבור תשלומים מקדמות, קודמות, תקופות
מענקים קצובות, גמולים, פרמיות, נוספות, שעות
כגון: חדפעמיים) או (שוטפים למיניהם ותוספות
נסיעה, קצובת ,"13 "חודש תורנויות, כוננויות,
בעבור תשלומים השכלה, גמול הבראה, קצובת
הוצאות כולל אינו ברוטו השכר וכר. רכב אחזקת
לקרנות המעביד שמשלם וסכומים נוספות עבודה
 השכירים בעבור ביטוח או פנסיה קרנות כגון

וכד'. מעסיקים מס מקביל, למס
השכר שכיר: למשרת ממוצע חודשי שכר
שכיר משרות במספר מחולק לחודש ברוטו
כי נובע שכיר משרות (מהגדרת חודש. באותו
מן נמוך שכיר למשרת הממוצע החודשי השכר

לשכיר). הממוצע החודשי השכר
כל את כוללת הנחקרת האוכלוסיה
כן, כמו לפחות; אחד שכיר המעסיקים המפעלים
האזרחיים העובדים קואופרטיבים, חברי נכללים
שומרון מיהודה, ועובדים הביטחון מערכת של
באמצעות משכורותיהם את המקבלים עזה וחבל

האומדנים חישוב שיטת
באוכלוסייה השכירים כלל על אומדנים
ניפוח במקדם הסקר נתוני הכפלת ע"י התקבלו
לפי האוכלוסייה כל בין כמנה שחושב (משקל),
לבין יישוב וצורת גיל מין, אוכלוסייה, קבוצת
אותן לפי ואחרים) (שכירים הנחקרים מספר
מביא זה ניפוח מקדם הכנסות. סקר מתוך תכונות
כוח לסקר הכנסות סקר בין הנפל את בחשבון

כלהלן; מורכב זה נפל אדם.
הכנסותיהם על נחקרו שלא מקרים אותם כל א.
סירוב או הפוקד ביקור בעת היעדרות בשל

השאלון; על להשיב
היו שבהם (שאלונים) מקרים אותם כל ב.
על כלשהם פרטים ידועים בלתי או חסרים,

עבודה. תשומת על או הכנסה
כ0י109 הוא הנ"ל מהסיבות הנפל היקף

מהנפשות.

תעסוקתית ניידות
אפריליוני בתקופה נערך תעסוקתית ניידות סקר
זה סקר במסגרת אדם. כוח לסקר כנספח 1980
ממנו ויציאה עבודה לכוח כניסה הנושאים: נחקרו
ומשלחי הכלכלה ענפי החלפת ל1980, 1975 בין

עבודה. וחיפוש יד,
כאשר נפש כ18,000 נחקרו הסקר במסגרת
25 לבני הם העבודה כוח ניידות על העיבודים
בדרום בדוים הקיבוצים, תושבי נחקרו לא ומעלה.

במוסדות. והשוהים הארץ

בחודש משרות ריבוי
ברבע נערך בחודש, משרות ריבוי סקר
.1981 ,1979 ,1977 ,1975 בשנים יוני אפריל

מספר שבין היחס את לאמוד היתה מטרתו
כן וכמו השכירים, מספר לבין לחודש שכיר משרות
שכיר "משרות על הנתונים השוואת לאפשר
שדווחו המעבידים ממדגם המתקבלים בחודש".
המתקבל השכירים מספר לאומדן לאומי, לביטוח

אדם. כוח מסקר
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שרשור ע"י השנים בין להשוות אפשר מעשיים
המדדים הכפלת ידי על אפשרי השרשור המרדים.
לממוצע המתייחס המקביל במדד ואילך מ1979

ב100. וחלוקתו 1978 של שנתי

מקורות
מבוססת ותעסוקה שכר על הסטטיסטיקה
המעבידים דיווחי של חודשי עיבוד על בעיקרה
לביטוח למוסד 102 טופס גבי על חוק) (כתוקף
מקורות על ובחלקה שכר, ועל עובדים על לאומי
של התשלומים מינהל כגון אחרים, מינהליים
מערכת משרדי, למיכון המרכז התעסוקה, שירות

וכו'. הביטחון

רשומה אבטלה
הגדרות

פנה אשר אדם כל נחשב עבודה כדורש
לשם לחודש אחת לפחות ונרשם העבודה ללשכת

עבורה. קבלת
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 החורש 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 בלשכת

עבודה. קבלת
עובד שליחת פירושה לעבודה הפנייה
סמך על שליחה, מכתב באמצעות עבודה למקום
הפניות גם נכללות ב1978, החל מעסיק. הזמנת

לייעוץ.
לצורך מעסיקים של פנייה לעבודה: הזמנות

לעבודה. פועלים הפניית
שנתקבלו הזמנות סופקו: שלא הזמנות
שירות ע"י מולאו לא ואשר החודש במשך

החודש. באותו התעסוקה

מקורות
ב949ו החל רשומה, אבטלה על הנתונים
בלשכות עבורה דורשי של רישום על מבוססים
העבודה" ל"מרכז מסונפות שהיו העבודה

חלוקתם התעסוקה. שירות של התשלומים מינהל
חודשיים רוחו"ת ע"ס נעשית כלכלה ענפי לפי
אינה האוכלוסייה כ"ז). פרק (ר משפחות וסקרי
או במשקיהם העובדים קיבוצים חברי כוללת
העובדים מעבירים משקיהם, שבבעלות במפעלים
ועוזרות מקצועיים ספר בתי תלמידי במפעליהם,

בית.

ואמרן חישוב שיטות

;1961 משנת ומתפרסמת נערכת הסידרה
ב1965 הוחלף עליו מתבססים שהנתונים המדגם
הוחלף המדגם ;100=1965 ינואר היה והבסיס
.100.0=1968 ממוצע היה והבסיס ב1968, שוב
מפעלים מדגם על הסידרה מבוססת ב1979 החל
הוא כשהבסיס ב1978, שהוצא חרש

.'100=1978
כרטסת שימשה לדגימה כמסגרת המסגרת.
כשהיא לאומי לביטוח* המוסד של המעבידים
הושלמה זו כרטסת .1978 אוגוסט עד מעודכנת
הקיימים ממרגמים נוספים מפעלים ידי על
אחרים. וממקורות לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה
כ6,500 כולל הנוכחי המדגם המדגם.
כל מסך כ0י759 הכוללים פעילים, מפעלים

באוכלוסייה; השכיר משרות
לשכבות חולקה האוכלוסייה הדגימה. שיטת
כלכלי ענף סמך על אופיינה שכבה כל דגימה.
היתה בענף, גודל קבוצת בכל המפעל. וגודל

אחרת. בחירה הסתברות
הוא "ודאי" (מפעל בוודאות נדגמו ענף בכל
מפעלים בלבד) עצמו את המייצג מפעל
מסוימים ובענפים יותר או שכירים 50 המעסיקים

יותר. קטנים מפעלים בוודאות נדגמו
מפעלים גריעת ירי על מעודכן המדגם
מפעלים של מדגם ותוספת לפעול שהפסיקו

שנפתחו. חדשים
נחקר החדש המדגם החדש. הבסיס חישוב
.1978 כאוקטוברדצמבר הישן למדגם במקביל
למדדי הבסיס חושב זו חקירה תקופח סמך על

כלהלן: החדש המדגם

החדש הבסיס *ע"ס xir 1978

הישן הבסיס XXIIע"ס 1978
x 1978 ממוצע

אין שנערכו, והשינויים המדגמים החלפת עקב
החדש המדגם לפי המתפרסמים בנתונים לראות
לצרכים אולם ,1968 מדגם לנתוני ישיר המשך

.1981,1 סס' לישראל", הסטטיסטי "מוסףלירדוק גם ראה ;559 מסי בפרסום ראה זו סטטיסטית סידרה על מפורטים הסברים
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שעות סך מתוך שאבדו העבודה ימי חושבו
ב8. וחולקו לאיבוד שהלכו העבודה

שביתות השביתות מכלל הוצאו ב972ו החל
עבודה. ימי מ10 פחות בהם שאבדו

למהלך זמנית הפרעה (סנקציות): עיצומים
הקשור עבודה סכסוך עקב העבודה של התקין

ומעבידים. עובדים ליחסי
מספר בעיצומים: משתתפים מספר
בעיצומים שנקט אדם כאשר בעיצומים הנוקטים
שנקט הפעמים כמספר נספר אחת מפעם יותר

בעיצומים.
ב החל (סנקציות). עיצומים על מידע איסוף

.1972

מקורות
דוחות על הנתונים התבססו 1965 עד
של המחקר למחלקת העבירו הפועלים שמועצות
להפסקות והתייחסו ההסתדרות של הפועל הועד
עובדים בין במישרין עבודה סכסוכי עקב עבודה

למעבידים.
עצמם המפעלים מן הנתונים נאספו מ1966
נתונים ההשבתות. או השביתות התקיימו שבהם
הנתונים השביתות. לנתוני הבסיס היו אלה
המכון נתוני ע"י הושלמו שביתות על החסרים
פרסום ההסתדרות: של וחברתי כלכלי למחקר
הנתונים ב1971 החל במשותף. נעשה הנתונים
המחלקה ע"י נאספים והשבתות שביתות על
בשיתוף והרווחה, העבודה במשרד עבודה ליחסי
ההסתדרות של וחברתי כלכלי למחקר המכון עם
ב1980 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בייעוץ
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ייעוץ הופסק

החל המיעוטים. ביישובי העבודה ובלשכות
לא של הרישום גם בנתונים נכלל 1954 בינואר
הישיר בפיקוחו שהיו העבודה בלשכות יהודים
רשמו לא ב1959, החל העבודה. משרד של
כיום) שעות (חמש המוגבלים את העבודה לשכות
החל בשבוע. ימים 5 רק למעשה עבדו אשר
גם העבודה דורשי במספר נכללו ,1961 בשנת
להם נרשמה ולא ללשכה שפנו עבודה דורשי

אבטלה.
לרשות העבודה לשכות היו 1959 באפריל
שליד התעסוקה לשירות הכפופה ממשלתית,
עבודה דורשי על הנתונים העבודה. משרד
העבודה בלשכות רישום כוללים אינם מבוגרים,
ועוזרות ימאים אקדמאים, לסטודנטים, המיועדות
14 (גיל לנוער העבודה לשכות על הנתונים בית.

בנפרד. ניתנים (17 עד
מזרח נתוני נכללים 1967 באוקטובר החל

ירושלים.
אבטלה, ביטוח חוק הופעל 1973 בינואר
בשירות הרישום נוהלי השתנו וכתוצאה
על בעיקר, השפיעו, החרשים הנהלים התעסוקה.
ועל מובטלים של יומי ממוצע של הסדרות
אבטלה. ימי לפי העבודה דורשי התפלגות
נרשם עבודה, מקום להם שאין העבודה, לדורשי
מרישום וכתוצאה יותר, או אחד אבטלה יום עתה

מובטלים. של היומי הממוצע עלה זה
הועברה ,1974 של הראשונים בחודשים
מילוי על יותר והקפידו למחשב, ההזמנות מערכת
נתוני מהשוואת להיזהר יש לכן הרישום, נוהלי
נתוני עם סופקו'' שלא ו"הזמנות "הזמנות"

הקודמות. השנים

היוקר'' תוספת
י"ב/48) (לוח

חושבו ,1975 ינואר  1957 יולי בתקופת
היסוד", ל"שכר ביחס היוקר תוספת שיעורי
3.1956 בסוף העובד שהשתכר כשכר שהוגדר
על היוקר תוספת מחושבת 1975 ביולי החל
"הועדה להמלצות בהתאם  חדשה נוסחה פי
תוספת שיעורי היוקר". תוספת הסדר לבדיקות
הכולל לשכר ביחס תקופה בכל מחושבים היוקר
היסוד"). ל"שכר ביחס (ולא תקופה אותה של

והשבתות שביתות .

הגדרות
זמנית עבודה הפסקת והשבתות: שביתות
סכסוך עקב מעביד) (או עובדים קבוצת ע"י

ומעבידים. עובדים ליחסי הקשור עבודה
המשתתפים מספר ומושכתים: 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

.299  298 עמ' 1973  24 בשנתון ניתנים 15.7.1957 ער מקסימלית יוקר תוספת וסכומי היוקר תוספת על הסבר 2
.370 עמ' .1981 2נ בשנתון הופיעו 1956 עד היוקר תוספת על והסברים נתונים 3
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נבחרים פרסומים

1961 מפקד פרסומי מיוחדים פרסומים
40 ,37 .27 ,24 ,21 .18 .9 מס'

1972 מפקד פרסומי 1967 עד 1955 והשבתות שביתות 257
משלב ארעיים נתינים _ ןהשכלה עבןרה m ףןו ר 1974 בתעסוקה ניידות סקר 544

משלב נתוניס ע,קר,ןת תכונות _ א, חלל העכודה m 12 המוסד מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה 559
ד של ב. 19721976 לאומי לביטוח

יד ומשלח כלכל, ענף _ ב, p>n 'nOTsn כוח 14 ולימודים עבודה  17.4 בגיל הנוער 628
מגורים ומקום עבודה מקום  ג' חלק העבודה כוח 16 1978 והקהילתיים הציבוריים בשירותים אדם כוח 644
המפקד. של ב' משלב נתונים  בישראל הקשישים 17 1981 אדם כוח סקרי 715
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העבודה כוח תבונות לפי ומעלה1, 4ו בגיל האוכלוסייה  י"ב/ו. לוח
ומין האזרחי

האורחכוח העבודה
personsEmployedמועסקים

בכוחהאוכלוסייה אינם
ומעלה 14 האזרחיבגיל זמניתהעבודה נעדרו
Population agedNot in civilianהכל עבודהסך עבודהעבדו מעבודתםעבדו

14 and overlabour forceTotalהכל Temporarilyחלקיתמלאהסך
TotalWorked fullWorkedabsent from

timepart timework

אלפים

ה לסך כ
\\ 1955,178.5547.3585.7 631.2457.2103.724.8

1960,391.9656.1701.8 735.8537.6124.639.6
1963,591.4748.1813.2 843.1629.1140.643.5

1963,592.4752.9809.0נ 839.5628.5137.043.5
1965,727.4815.0879.2 912.4684.6144.150.5
1966,785.1836.7878.2 948.4679.5148.650.1
41966,793.5850.1873.9 943.4676.3147.749.9
'1967,838.7911.8830. 7 926.9588.8180.861.1
61968,928.1958.2910.9 969.9692.8168.249.9
1969,977.8987.7945.8 990.1740.1154.551.2
19702,032.3.030.9963.2 1,001.4750.1157.355.8
19712,097.2.064.4997. / 1,032.8767.2169.360.6
19722.169.4,092.9,076.51.047.4812.4173.261.8
19732,247.3.129.4,117.91.088.4772.0197.2119.2

'19732,271.6.147.5,124.11.094.4776.2198.3119.9
19742.339.2.208.2,131.01.096.7789.0199.6108.1
19752,356.2.238.5,147.71.112.6806.0212.594.1
19762,431.7,262.4,169.31.126.8806.1224.895.5
19772,482.5,275.9,206.61.159.2795.6257.8105.8

a א "19782,531.8,274.1,257.71,213.0814.2281.8117.0
b ב "19782,530.0,272.7,257.31.210.7831.3264.7114.7

c ג "19782.530.9,276.1,254.81.212.4796.2298.1118.1
19792.595.5.318.1,277.41.240.6836.9293.4110.3
19802,660.8,342.71.254.5 1,318.1820.3316.9117.3
19812,708.7.360.21.280.1 1,348.5844.7319.6115.8
19822.757.1,390.41.298.3 1,366.7844.1318.1136.1

ם י ר כ ג
\\ 1955594.4118.1443.0 476.3366.557.119.4

1960700.2153.5521.9 546.7429.464.627.9
1963801.2184.1597.9 617.1496.971.729.3

'1963802.3184.7598.0 617.6497.970.429.7
1965866.6207.2637.3 659.4532.470.534.4
1966895.2219.0626.5 676.2522.571.132.9

41966899.3227.2623.2 672.1520.070.632.6
י 1967922.2257.4598.0 664.8461.590.346.2
"1968963.9271.31555.0 692.6540.479.834.8
1969989.2292.6670.4 696.6573.665.531.3
19701,016.9313.3679.* 703.6577.866.835.2
19711.046.8326.6697. 7 720.2588.569.939.3
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TABLE XII/1.  POPULATION AGED 14 AND OVER1, BY CIVILIAN LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND SEX

הבלתי אחוז
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 אחוז
האזרחי

מהאוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force
of total

population
aged 14+

Civilian labour force
Unemployed2 מועסקים2 בלתי

ב12 בישראל עבדו לא
האחרונים החודשים
Did not work in
Israel during last

12 months

Thousands

ב12 בישראל עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel

during last
12 months

הכל סך
Total

Tot a
7.2
4.6
3.5

16.5
16.9
16.7

53.6
52.9
53.0

9.9
6.5
7.6

35.6
27.5
22.3

45.5
34.0
29.9

30.522.87.752.716.33.6
33.225.87.452.815.83.6
70.254.515.753.115.77.4
69.550.219.352.615.67.4
96.265.730.550.419.510.4
59.035.623.450.317.46.1
44.322.222.150.115.54.5
38.218.619.649.315.73.8
35.719.016.749.216.43.5
29.115.313.849.616.12.8
29.516.313.249.717.62.6

29.716.013.749.517.62.6
34.316.517.848.317.63.0
35, I16518.648.118.53.!
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
36.818.917.949.223.02.9
63.630.832.849.524.04.8
68.434.134.349.823.75.1
68.434.434.049:623.35.0

liesM i

33.327.85.580.112.07.0
24.821.4(3.4)78.111.84.5
19.215.2(4.0)77.011.63.1

19.615.6(4.0)77.011.43.2
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
22.513.19.468.89.73.1
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העבודה כוח תבונות לפי ומעלה1, 14 בגיל האוכלוסייה  י"ב/ו. לוח
(המשך) ומין האזרחי

האזוךכוח יהעבודה

בכוחהאוכלוסייה Employedמועסקיםאינם persons
ומעלה 14 האזרחיבגיל זמניוהעבודה נעדרו
Population agedNot in civilianהכל עבודהסך עבודהעבדו מעבודתםעבדו

14 and overlabour forceTotalהכל etmporarilyחלקיתמלאהסך
TotalWorked fullWorkedibsent from

timeparttimework

אלפים
המשך)גברים

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 8ב 1978,249.9441.4808.5785.4609.4106.269.8
c 8ג 1978,251.0435.0816.0792. J589.0129.673.7

1979,281.7462.7819.0799.4616.8116.666.0
1980,312.6476.0836.6801.9604.1126.571.3
1981.336.6483.9852.7815.8624.0124.667.2
1982,359.4498.0861.4823.7614.8123.185.8

1955
נשים

584.1429.2154.9142.790.746.65.4
1960691.7502.6189.1179.9108.260.011.7
1963790.0564.0226.0215.3132.268.914.2
'1963790.1568.2221.9211.0130.666.613.8
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
1970,015.4717.6297.8283.4172.390.520.6
1971,050.4737.8312.6299.4178.799.421.3
1972,087.4752.5334.9323.0196.8103.622.6
1973,127.8774.5353.3342.0197,2115.829.0
'1973,144.6785.6359.0347.5201.1117.029.4
1974,179.8811.1368.7352.7204.1119.728.9
1975,204.0823.2380.8364.1204.4127.532.2
1976,228.2835.9392.3373.9204.2134.934.8
1977,256.0844.9411.1389.9203.5146.440.0

a א 81978,280.6836.2444.4422.9214.7163.444.8
b 8ב 1978,280.3831.3449.0425.4221.9158.744.8
c 8ג 1978,279.9840.9439.0420.2207.1168.644.5

1979,313.9855.3458.6441.4220.2177.044.2
1980,347.9866.7481.2452.2216.0190.246.0
19811,372.0876.4495.6464.1220.6194.948.6
1982,397.4892.5504.9474.5229.4195.150.0

כעבר עבדו ו"לא בישראל" בעבר "עבדו לפי 1966 סוף עד סווגו 2 ארעיים. ותושבים בכוח עולים כולל לא 1973 עד ו
שתי לפי הנתונים מוצגים השוואה, לאפשר כדי הסקר; מדגם שי1 השקלול שיטת שופרה ב1963 3 בישראל".
שתי לפי הנתונים מוצגים השוואה, לאפשר כדי הסקר; בתוך צבא אנשי יוצגו שלפיה השיטה שונתה כ966ו 4 השיטות.
ב967ו 5 ומין. כלכלה ענפי לפי המועסקים ולגבי מין לפי האזרחי העבודה כוח תכונות לגבי חוזר עיבוד נעשה השיטות.
השעות מספר לפי לא חלקית" ו"עבודה מלאה" ל"עבודה המועסקים של החלוקה נעשית זו בשנה החל הסקר. שאלון שונה
את כוללים הנתונים ב1968 החל 6 .(273 מיוחד 0רסום ראה יתר (פירוט שעבר" "בשבוע אלא בשבוע כלל בדרך שעבדו
מיוחד פרסום (ראה הכנה" "שעות הוספת לאחר היא "חלקית" או "מלאה" לעבודה המועסקים של והחלוקה ירושלים. מזרח
מיוחד פרסום (יי 1972 והדיור האוכלוסין מפקד תוצאות פי על מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים 7 .(305
חדש, שאלון ןג). ושל ישן שאלון (כ) של נפרד עיבוד ולפי כולל, עיבוד (א) לפי ניתנים האומדנים 8 .(28  27 ע' , 653

במבוא. הסבר ראה זה. בסדר

LABOUR AND WAGES 344



TABLE XII/1.  POPULATION AGED 14 AND OVER1, BY CIVILIAN LABOUR
FORCE CHARACTERISTICS AND SEX (cont.(

Civilian labour forceהעבודה כוח אחוז

Unemployed2 מועסקים2 האזרחיבלתי
מהאוכלוסייה

העובדים אחוז
חלקית הבלתיכעכודה אחוז

ב2ו בישראל ב12עבדו בישראל עבדו ומעלהלא 14 העבודהבגיל מכוחמכוח מועסקיס
הבל האחרוניםסך האחרוניםהחודשים Percentד,חודשים civilianהאזרחיהאזרחי העבודה
TotalWorked in IsraelDid not work inlabour forcePercent partPercent

during lastIsrael duirng lastof totaltime workers of.unemployed
12 months12 moruhspopulationcivilian labourof civilian

aged 14+forcelabour force
Thousands

Males (com.)
9.9 17.27.368.59.42.3
11.0 18.27.268.310.62.4

10.8 18.37.567.910.62.4
10.0 18.28.265.810.52.4
10.2 18.88.664.91112.5
15.0 24.09.064.611.63.1
14.7 26.211.564.914.03.3
12.9 23.4105.65.014.52.9
12.4 23.110.764.713.12.9

13.2 23.710.565.215.92.9
12.4 19.67.263.914.22.4
19.3 34.715.463.715.14.1
21.7 36.915.263.814.64.3
22.5 37.715.263.414.34.4

Females
7.8 12.2(4.4)26.530.07.9
6.1 9.2(3.1)27.331.74.9
7. 1 10. 7(3.6)28.630.54.7

7.2 10.9(3.7)28.130.14.9
7.2 //./(3.9)29.429.14.4
13.7 20.56.830.628.57.5
12.6 20.68.030.328.47.6
14.0 29.415.428.634.5.il2
9.1 21.412.328.831.97.7
7.3 /*./10.829.730.46.2
5.7 14.48.729.330.44.8
5.9 13.27.329.831.84.2
5.4 11.96.530.830.93.6
5.3 11.36.031.332.83.2

5.3 11.56.231.432.63.2
6.4 16.09.631.3 32.54.3
6.5 16.710.231.633.54.5
7.3 18.411.131.934.44.7
7.4 21.213.832.735.65.2
8.5 21.513.034.736.84.8
8.5 23.615.135.135.35.3

8.3 18.810.534.338.44.3
6.5 17.210.734.938.63.8
11.6 29.017.435.739.56.0
12.4 31.519.136.139.36.4
11.7 30.418.736.138.66.0

1 Till 1973,excl. potential immigrants and temporary residents. 2 Up to the end of 1966, classified by "worked
previously in Israel" and "did not work previously in Israel". 3 In 1963, the weighting method of the survey sample
was improved; for comparison, data are presented by both methods. 4 In 1966, the method by which army personnel
were represented in the survey was improved; for comparison, data are presented by both methods. New processings were
made for labour force characteristics by sex and for employed persons by economic branch and sex. 5 The survey
questionnaire was alterld in 1967: the breakdown 01 employed persons to fulltime and parttime workers was made not by
the number of hours they generally worked duirng that week but in the "previous week" (see details in Special Series no.
273). 6 As of 1968, data 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 results of the census of Population and Housing 1972 (see Special Series /!0. 653, p. XXIII). 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 14 בגיל י"ב/2.אוכלוסייה לוח
אוכלוסייה וקבועה גיל מין, מגורים, יישוב צורת

1982

כוחאלפים האזרחיאחוז הכלהעבודה מסך
Thousandsתא ככל האוכלוסייה

וקבוצת מי; מגורים, יישוב צורת
העבודהאוכלוסייהאוכלוסייה נוח

14 + הכלהאזרחיבגיל 14171824סך
PopulationCivilianTotal
aged 14+labour force

כולל 2,757.11,366.749.613.139.4סך

275.4126.646.010.735.8ירושלים

יפו אביב 255.3125.549.27.541.4תל

175.888.150.110.438.9חיפה

אחרים עירוניים ויישובים אחרות 1,714.5838.648.910.738.5ערים
1,215.9604.749.711.438.5ותיקים

498.6233.946.99.038.5חדשים

יהודים 1,534.5767.250.010.037.0מזה:

101.954.953.98.339.6מושבים

קיבוצים
אחרים' כפריים יישובים

82.369.584.465.457.4
151.463.441.922.342.6

יהודים 40.3.19.849.128.233.8מזה:

הכל סך 1,359.4861.463.416.240.3גבריס

ירושלים 134.4  75.456; 113.634.1

יפו אביב 34.5(8.9)120.676.463.3תל

85.254.063.414.140.2חיפה

אחריס עירוניים ויישובים אחרות 846.5536.363.413.938.5עריים

597.1386.664.715.540.3ותיקים

249.4149.760.010.434.8חדשים

יהודים 756.0473.262.611.632.0מזה:

40.4(9.7)52.434.565.8מושביו!

קיבוצים
אחרים' כפריים יישובים

42.835.382.559.548.8

77.350.064.727.764.7

יהודים 21.211.956.125.633.3מזה:

הכל סך  1.397.4504.936.19.738.4נשיט

141.251.636.57.737.9ירושלים

אביביפו 48.8(5.9)134.749.136.5תל

37.5(6.3)90.634.237.7חיפה

אחרים עירוניים ויישובים אחרות 868.2302.134.87.238.4ערים

618.8218.035.27.036.7ותיקים

249.484.133.77.542.2חדשים

יהודיות 778.3294.037.88.142.1מזה:

38.7(6.9)49.320.341.2מושכים
39.634.386.671.867.6 קיבוצים

אחרים' כפריים 74.213.418.115.318.8יישובים

יהודיות 19.07.941.632.431.4מזה:

וכוי. מוסדות בדרום. בדוים כולל
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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
1982

populationlabour force of totalcivilianPercent
in each cell

Type of locality of residence, sex and
population group

253435444554556465+

69.071.066.650.615.1GRAND TOTAL

63.168.866.544.812.3Jerusalem
73.573.066.653.819.3Tel AvivYafo
74.475.174.252.011.5Haifa
68.370.365.749.311.5localitiesOther towns and other urban
68.971.467.650.812.9Veteran
66.967.560.945.27.3New
70.172.467.750.512.0Thereof: Jews
78.377.066.952.023.1Moshavim
91.796.796.697.588.9Qibbuzim
55.758.949.030.1)9.3(Other rural localities'
73.482.565.033.3)12.8(Thereof: Jews

84.291.189.579.425.0Males total

74.885.185.968.420.6Jerusalem
86.093.790.185.534.1Tel AvivYafo
85.792.095.781.420.5Haifa
84.291.689.779.720.9localitiesOther towns and other urban
85.191.991.281.423.4Veteran
82.390.785.974.913.0New
83.291.490.080.921.9Thereof: Jews
90.893.588.181.634.6Moshaviirw
92.196.995.797.592.9Qibbuzim
89.689.483.155.0)14.6(Other rural localities'
81.094.1' 81.0)53.3()22.2(Thereof: Jews

51751.J45.525.16.4Females total

52.553.249.722.7)5.1(Jerusalem
61.256.447.328.66.8Tel AvivYafo
62.860.855.627.1)4.0(Haifa
52.349.143.222.13.1localitiesOther towns and other urban
53.051.245.423.23.5Veteran
50.643.737.318.8)1.9(New
57.053.746.723.33.3Thereof: Jews
64.860.045.923.5)11.8(Moshavim
91.296.597.697.585.4Qibbuzim
21.726.216.4)7.0(4.4Other rural localities'
64.969.052.6)13.3()4.8(Thereof: Jews

1 Including Bedouins in the South, institutions etc.
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עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/3. לוח
(יהודים) ומין גיל קבוצת

TABLEXII/3.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF
IMMIGRATION, AGE GROUP AND SEX (Jews)

1982

האוכלוסי הכל מסך בכלאחוו Percentageתאה of total population in each cell

גיל groupAgeקבוצת
לידה, הכליבשת Continentסר of birth, period

ומין עלייה תקופת
1

Total1417182425344554 3544556465+of immigration and sex

כולל S69.5.051.312.338.171ך 74.452.2.IS9GRAND TOTAL

51.111.931.973.480.3ישראל 80.357. S16.1Israel
יליד Fatherהאב born in
45.915.532.973.775.0ישראל 77.850.022.0Israel

45.111.539.970.777.3אסיד,אפריקה 72.448.8Asia  Africa
60.510.035.675.783.7אירופהאמריקה 83.166.0(15.1)Europe America

אפריקה .52.915.744.566.760.866אסיה 544.110.4Asia Africa
1960 עד 54.850.070.762.5עלו 67.945.310.8Immigrated up to 1960

1961 196451.6(16.7)50.064.351.8 60.839.4(7.3)1961  1964
1965+45.516.236.558.854.5 63.741.3(9.7)1965+

42.967.562.2(17.1)52.7אסיה 69.145.111.5Asia
1960 עד 54.173.463.5עלו 69.745.611.6Immigrated up lo 1960

1961 1964(52.9)66.768.8(47.1)(41.2)(17.6)19611964
1965+44.1(15.6)38.653.151.1 64.139.5(8.6)1965+

53.117.045.465.459.2אפריקה 63.642.97.2Africa
1960 עד 55.855.667.560.2עלו 65.444.48.3Immigrated up to 1960

1961  196451.649.164.953.5 59.639.8(2.9)19611964
1965+46.2(16.7)36.061.560.8 63.441.2(9.4)1965 +

אמריקה 50.112.133.973.273.8אירופה 80.756.217.7Europe America
1960 עד 73.571.6(28.6)48.9עלו 79.057.020.6Immigrated up to 1960

1961 196451.5(■. )38.569.672.9 78.851.812.01961  1964
1965+52.011.833.373.579.6 83.754.48.21965+

1965 197152.4( 7.3)31.474.183.3 82.763.69.01965 197 J

1972+51.913.533.973.378.2 84.250.37.81972+

הכל סך  62.713.432.783.290.2גברים 91.381.026.3MALES TOTAL
.54.912.831.8S3ישראל 293.2 92.682.129.3Israel born

יליד Fatherהאב born in
50.615.527.483.090.6ישראל 92A76.9(34.6)Israel

48.613.233.882.990.9אסיהאפריקה 88.871.4Asia  Africa
אמריקה 64.410.029.583.395.6אירופה 93.789.4(30.8)Europe America

45.484.186.6(15.2)73.5אסיהאפריקה 90.973.519.6Asia Africa
1960 עד 86.886.9(66.7)76.8עלו 91.375.420.0Immigrated up to 1960

1961 196468.550.080.186.4 92.261.5(14.3)1961  1964
1965+62.3(15.4)25.380.687.2 87.072.1(22.5)1965+
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עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי האזרחי, העבודה כוח י"ב/3. לוח
(המשך) (יהודים) ומין גיל קבוצת

TABLEXII/3.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF

IMMIGRATION, AGE GROUP AND SEX (Jews) (cont.)
1982

Percentage of total population in each cell תא בכל האוכלוסייה הכל מסך אחוז

גיל Ageקבוצת group
לידה. הביבשת nntinent'")סך of birthDCnod

וסין עלייה +Total14171824253435444554556465תקופת
\Lf//t/JJ^' 111 \J\ I'llI ■If 1"^ ■ ■ V^*

of immigration and sex

(המשך) Malesגברים (cont.)
40.585.892.688.121.2(105)74.0אסיה 74.4Asia

1960 עד 76.288.292.288.022.3עלו 75.1Immigrated up to 1960
961  196469.980.095.0(10.0)1961  1964

1965+61.7(5.9)41.480.093.989.5(15.8) 73.71965 +

72אפריקה 7(17.9)47.381.989.183.614.0 71.1Africa
1960 עד 77.7עלו

83.289.683.316.0 73.1Immigrated up to 1960
961 196468.051.278.990.189.2(5.7) 65.11961  1964

1965 +61.5(21.7)31.683.989.581.0(19.2) 69.61965 +

אמריקה 64.917.527.982.390.492.428.5אירופה 85.7Europe America
1960 עד 66.8עלו

(20.0)83.890.893.932.3 86.0Immigrated up to 1960
1961 196466.0(35.3)76.790.294.621.6 89.41961  1964

1965 +60.916.927.982.490.488.014.2 82.8.965+
1965 197162.4(10.5)(23.1)86.690.588.6(11.8) 94.919651971

1972+60.319.029.681.090.487.915.2 76.61972+

הכל סך 40.211.243.860.258.050.56.8נשים 26.7FEMALESTOTAL
(1.7)47.411.044.463.269.167.4ישראל 35.9Israel born יליד Fatherהאב born in

.41.514.938.964.764ישראל 157.8(4.2) (25.0Israel אפריקה 41.59.846.457.458.657.1אסיה (28.6Asia Africa 56.510.442.268.173.874.4אירופהאמריקה 47.8EuropeAmerica

אפריקה (2.2)45.148.741.935.8(15.9)33.2אסיה 16.8Asia Africa
1960 עד (2.9)38.552.143.937.3)32.8עלו 16.4Immigrated up to 1960

1961 196436.050.048.534.028.6 19.61961  1964
1965 +31.7(14.3)40.342.339.431.0 (16.71965+

(2.5)44.250.444.736.7(22.4)32.0אסיה 17.0Asia
1960 עד (2.9)32.457.945.739.2עלו 17.5Immiarated up to 1960

1961  196432.4
) (20.0) (33.3) (42.1) (20.019611964

1965+29.9(25.040.038.040.6) 17.9 (10.51965+

.45.048.839.033(20.8)34.3אפריקה S(1.9) 15.1Africa
1960 עד (3.1)33.048.740.934.1עלו 13.2Immigrated up to 1960

1961196436.948.950.034.4 (18.4) 29.519611964
1965+34.2(16.740.048.837.1_ (19.2) 37.91965+

i7.8.37.664.470.957(7.7)37.0אירופהאמריקה 31.2EuropeAmerica total
1960 עד 32.5עלו

61.768.052.9.7 30.9Immigrated up to I960
1961 196439.2(42.9)58.5t 67.57.'(4.8) 26.21961  1964

1965+44.5(6.635.566.676.072.C(1.6) 34.31965+
1965 197143.8(4.534.463.874.176.(2.6) 36.719651971

1972+44.7(7.435.867.577.070.(1.2) 33.31972+
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ומין גיל לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/4. לוח
TABLE XII/4.  CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE AND SEX

גין ת צ ו ouילב pAge g r
הכל סך
Total14171824253435444554556465+

הכל אלפיססך 1 thousandsT0t a
'19731,124.151.1202.9270.1212.4198.6143.046.0
1975,147.738.8186.9307.8227.4203.9136.446.5
19771,206.638.9183.2360.0228.4206.2139.950.0
19781,257.737.9192.3386.4235.5208.5142.454.7
19791,277.435.1188.4407.2240.0208.3142.955.5
19801,318.134.8189.4426.6253.2211.6146.755.8
1981,348.536.1187.2438.9267.8216.3146.755.5
19821,366.737.3184.6441.9282.1221.2147.951.7

entageחוזים2א s2Pe re
'197349.520.045.564.163.463.654.819.1
197548.1 .14.940.465.466.763.452.217.3
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
198049.512.640.768.770.364.852.816.7
198149.812.940.369.171.365.851. 516.3
198249.613.139.469.071.066.650.615.1

 אלפיםגברים s  thousandsMale
'1973765.131.5103.3188.5152.6140.9109.239.1
1975767.024.795.32O4.0156.8141.7106.138.4
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
1980836.620.298.1263.7161.9139.9108.744.1
1981852.723.197.1269.4169.3141.7108.543.6
1982861.423.896.3270.7178.9142.7109.139.9

entageחוזים2א s2Per c

'197367.923.845.589.593.693.986.533.1
197564.918.540.386.793.892.884.329.2
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
198063.714.241.384.791.090.482.427.9
198163.816.141.084.591.290.380.727.3
198263.416.240.384.291.189.579.425.0

 ם י ש alesאלפיםנ  thousandsFenr
'1973359.019.699.681.459.857.833.87.0
1975380.814.291.6103.970.462.130.48.2
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
1980481.214.691.2162.891.371.638.011.7
1981495.613.090.0169.498.574.538.212.0
1982504.913.588.1171.2103.078.538.911.7

Percentages2חוזים2א
'197331.415.845.538.734.835.725.05.7
197531.611.340.444.240.636.822.46.0
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
198035.710.939.952.650.141.726.06.6
198136.19.639.653.651.843.425.46.6
198236.19.738.453.751.345.525.16.4

/1 See note 7 to Table Xll1.
2 Of total population in each cell.

יב/ו. ללוח 7 הערה ראה 1

תא. בכל האוכלוסייה הכל סך מתוך 2
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האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 4ו בגיל האוכלוסייה  י"ב/5. לוח
ומין גיל קבוצת לימוד, שנות לפי

TABLE XII/5.  POPULATION AGED 14 AND OVER AND CIVILIAN LABOUR FORCE,

BY YEARS OF SCHOOLING, AGE GROUP AND SEX
1982

כוחאלפים nnxהאוכלוסייהעבודה הכל מסך ורווי תאהא בכל r
Thousandsin each cellian labour force of total populationPercent civi

לימוד שנות
Years of schoolingהעבודההאוכלוסייה כוח

הכל סך
Age group גיל קבוצת

14 + האזרחיבגיל
PopulationCivilianTotal14171824253435444554556465+
aged 14 +labour force

כוללי 2,757.11,366.749.613.139.471.0סך 69.066.650.615.1
GRAND TOTAL1

0192.934.117.7(8.3)(14.9)24.9 17.032.521.42.9
14117.4. 35.730.4(17.4)31.939.5 31.251.942.36.6
58582.7265.745.619.146.662.0 54.760.647.714.9
910469.3210.344.811.650.572.1 67.574.357.515.7
1112792.2418.152.812.036.879.3 74.378.263.624.7
1315326.1211.965.0(5.3)35.883.3 78.186.369.126.2
16+227.5173.076.037.388.3 77.192.883.532.8

Dגברי
1 esM a

70/0/' י הכל 1.359.4861.4.6J416.240391.1סך 84.289.579.425.0
049.619.839.9

(25.0)76.6 41.471.954.27.3
1454.328.151.7(25.0)61.978.7 77.178.271.611.3
58295.4204.669.331.263.591.7 87.587.576.723.3
910241.2141.558.714.158.794.5 90.394.286.425.2
1112409.2248.160.612.233.593.6 87.294.387.538.4
1315145.498.868.026.189.0 82.795.191.834.5
16+141.9108.376.321.892.2 74.794.687.638.6

malesFeנשים
70(0/' הכלי 1.397.4504.936.19.7J8.4.51.3סך 5J745.525.16.4

0143.414.510.1(7.4)11.5 (6.4)21.011.3(0.7)
1463.17.612.0(7.7)13.7 (3.5)30.4155(2.0)
58287.261.521.45.724.729.9 22.932.919.36.5
910228.268.530.09.240.149.4 43.752.330.67.1
1112383.0170.144.411.640.564.6 59.660.339.111.3
1315180.8113.162.642.578.9 74.380.645.311.8
16+85.564.675.658.682.5 80.589.966.019.6

לי שנות מספר כולל ידוע.ו לא mlמת Imnwn.hnnltnp r*.are nf cr■ trlma mi1 1n*~1
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גיל קבוצת לפי האזרחי, העבודה בכוח נשואות נשיס  י"ב/6. לוח
TABLE XII/6.  MARRIED WOMEN IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE GROUP

14 + כגיל הכל סך
קבוצת :Thereofגילמזה: age group

Total aged 14+1824253435545564

Thousandsאלפים

1970168.923.941.081.420.01970

1973205.625.357.098.122.51973

1974221.727.165.7104.720.51974

1975240.430.274.7111.520.01975

'1976256.330.882.6115.423.41976'
1977273.930.996.5119.222.51977
1978301.935.5108.8127.724.81978

1979313.432.3117.4131.725.81979

1980330.634.0124.3139.027.31980

1981342.030.9130.1147.427.81981

1982347.128.7130.1154.22831982

2Percentages'.אחוזים2
*\ 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

3196324.526.529.518.51963'
196425.625.628.821.21964

196525.526.428.020.91965
196725.328.324.528.54 16.61967
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
198039.441.948.044.825.31980
198140.039.549.146.224.61981

198240.339.749.446.824.71982

ללוח 7 הערה ראה 1

תא. בכל האוכלוסייה
4 וגרושות. אלמנות

ומעלה. שנה 55

הכל סך מתוך 2 י"ב/1.
כולליס 1963 עד הנתונים נ
בנות כוללת הקבוצה ב1967

1Seenote7toTableXI 1/ 1 . 2Of total population in each
cell. 3 The data until 1963 include widows Si

divorced. 4 In 1967 the group includes aged 55 and over.
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במשק הנשימ ילדי מספר לפי האזרחי, העבודה בכוח +4ו בנות רווקות1 לא יהודיות נשים י"ב/7. לוח
בית עוזרת והעסקת לימוד שנות לידה, יבשת האשה, גיל הצעיר, הילד גיל הבית2,

TABLExiI/7.NONSINGLE JEWISH WOMEN1 AGED 14+ IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY NUMBER OF CHILDREN OF
WOMEN IN HOUSEHOLD2, AGE OFYOUNGEST CHILD, AGE OFWOMAN, CONTINENTOF BIRTH , YEARS OF SCHOOLING

AND EMPLOYMENT OF HOUSEHOLD HELP
1982

הכל ילדיםTotalסך .Noמספר of childrenהצעיר הילד Ageגיל of youngest child

עםללא
הכל ילדיםילדיםסך

1234+0 12  45  910 13
TotalWith noWith

childrenchildren

לארווקות יהודיות נשים
14+ בנות

האזרחי העבודה בכוח מהן;

אלפי
878.6

353.9

C

456.0

133.6

422.6

220.3

159.8 133.1

90.5 79.8

86.3

38.1

43.4

11.9

124.2

53.4

119.2

65.4

sands
115.8

64.4

Thou
63.5

36.7

Nonsingle Jewish women
aged 14+
Thereof: in civilian labour force

האזרחי העבודה בכוח תאאחה cellcivilianבכל labour force in eachPercent in
הכל סך

האשד, גיל
14  34

40.3

53.9

29.3

67.9

52.1

51.9

56.6 60.0

57.1 61.6

44.1

42.5

27.4

28.6

43:0

44.0

54.9

56.3

55.6

60.5

57.8

66.7

TOTAL
Age of woman
1434

35  4456.063.554.457.8 65.349.126.836.752.054.964.13544
45 +

לידה יבשת
ישראל

25.623.546.043.9 49.5(25.0)(9.1)(30.0)42.348.745+

56.957.956.558.6 64.947.036.846.459.363.572.0
Continent of birth

Israel 30.922.539.345.0אסיהאפדיקד, 45.036.720.832.241.741.240.8AsiaAfrica אירופהאמריקה
לימוד שנות

35.626.062.366.8 69.751.529.447.263.468.770.5!EuropeAmerica
Years of schooling

0819.315.528.429.0 37.722.217.816.625.930.936.008
9 1244.838.549.552.5 58.939.823.636.750.956.464.7912
13+69.659.774.877.9 78.871.450.062.979.281.883.313+

בית עוזרת מעסיקות
בשבוע) (שעות

ו 15

61.7

57.0

37.5

38.0

79.3

75.1

82.6 82.0

79.9 80.C

74.2

68.1

57.6

43.5

78.7

58.7

81.7

75.0

78.7

80.4

80.2

80.3

Employ household help
)Hours per week)
115

16+(37.5) 84.690.892.1 87.C94.492.391.364.716+ בית עוזרת מעסיקות 37.328.447.451.6אינן 55.i38.924.935.650.852.454.3No household help

3
n

1 Excl. women in qibbuzim and institutions.
2 Up to age 14; see introduction. מבוא. ר ;14 גיל עד 2



העבודה בודו תבונות לכי ומעליה, 14 בגיל לאיהורימ י''ב/8. לוח
מגורים ומחוז מגורים יישוב צורת לימוד, שנות גיל, דת, מין, 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

הב? Totalסך גברים1 :Thereofמזה: male!

19791980198119821979198019811982

(אלפים) הכל 329.9344.6379.5סך 359.4172.3 165.9180.1189.8TOTAL (thousands)
האזרחי העבודה 125.0132.2146.7בכוח 139.7111.9 105.6120.6127.9In civilian labour force

(thousands)(אלפים)
העבודה כוח 37.938.438.7אחוז 38.964.9 64.067.067.4Percent labour force

האזרחי העבודה 100.0100.0100.0כוח 100.0100.0 100.0100.0100.0CIVILIAN LABOUR FORCE
(אחוזים) (percentages)
98.095.893.7מועסקים 95.295.3 97.995.093.5Employed

מועסקים 2.04.26.3בלתי 4.84.7 2.15.06.5Unemployed

מכללאחו העבודה כוח 14ו בגיל מעלההאוכלוסייה
of total populationlabour forcePercen

aged 14 and over
ת Religionר

36.937.737.7מוסלמים 38.465.2 63.867.467.6Moslems
45.642.944.7נוצרים 43.266.4 69.168.168.3Christians

ואחרים 31.134.334.6דרווים 35.059.2 54.359.161.6Druze and other
יל Ageג

141714.012:315.6 14.318.5 20.523.025.6 1417 ■ 

182445.746.344.5 45.571.0 68.570.270:61824
25  3451.553.150.4 52.790.3 89.092.891.12534
35  4448.248.850.3 49.689.4 87.290.690.03544
45  5440.442.344.0 43.282.3 79.782.785.04554
55  6433.030.530.6 31.559.8 64.661.760.45564
65+5.45.4(3.5) (4.5)(9.3) 10.2(8.5)(6.4)65+

ל ו מ י ל Yearsשנות o f schooling .

010.611.710.1 11.542.1 40.745.839.50

1442.939.638.5 38.668.4 69.267.9 66.914
5848.2. 49.548.0 49.381.7 78.482.883.658
9 1032.331.936.3 33.548.0 47.353.456.3'910
111244.043.441.5 43.7. 57.4 58.359.358.71112
13+58.459*558.9 59.662.6 59.359.765.113+

יישוב Typeצורת o f locality 0 f
residenceמגורים

38.038.138.4עירונית 39.165. 1 65.067.367.0Urban
37.539.139.3כ9רית 38.764.8 61.766.168.1Rural

מגורים Districtמחוז of residence
32.233.233.4ירושליס 34.259.5 57.661.858.4Jerusalem
37.138.738.5הצפון 39.565.2 61.468.267.8Northern
38.237.140.7חיפה 39.865.2 66.369.171.3Haifa
48.045.442.3המרכז 40.970.8 77.968.072.5Central

אביב 42.644.843.5תל 47.069.2 67.969.471.9Tel Aviv
41.041.041.2הדרום 41.767.2 67.066.967.9Southern
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יד, משלח כלכלי, ענף מין, לפי לאיהודים, מועסקים י"ב/9. לוח
בשבוע עבודה שעות וממוצע עבודה יישוב בעבורה, מעמד

TABLEXII/9NONJEWISH EMPLOYED PERSONS, BY SEX, ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION, STATUS AT WORK, LOCALITY OF WORK AND AVERAGE WEEKLY

WORK HOURS

סמל
הכל Totalסך

Thereof: males
גברים Codeמזה:

1980198119821980198119S2

הכליאלפים 126.6133.0137.4106114.6119.6TOTAL1thousandsסך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
י ל כ ל כ Economicענף branch

ודיג0 ייעור ,Agircultureווו15.211.710.214.111.8חקלאות. forestry t£ fishing0
20.220.919.619.319.718.1Industryתעשייה12 (mining and12

וחרושת) (manufacturing(כרייה
iומים Electricity(01)0.9(0.7)(0.3)0.8(0.6)חשמל and water3

ועבודות4 (בנייה 19.521.521.322.924.624.1Constructionבינוי (building4
andציבוריות) public works)

אוכל5 שירותי ,10.412.413511.213.314.5Commerceמסחר. restaurants5
andוהארחה hotels

אחסנה6 ,5.85.27.06.75.97.8Transportתחבורה. storage and6
communicationותקשורת

ושירותים7 2.52.73.12.32.22.3Financingפיננסים and business7

servicesעסקיים
ציבוריים8 18.419.719.314.515.915.7Publicשירותים and community8

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 7.55.25.68.35.66.0Personalשירותים and other services9

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 2.52.82.62.12.42.5Scientificכעלי and academic0

workersואקדמיים
חופשיים1 מקצועות 10.49.410.37.36.27.7Otherבעלי professional. technical1

ודומיהם טכניים andאחרים. related workers
7Administrators.!3.!1.01.21.61.0מנבלים2 £ managers2
ודומיהם3 פקידות 5.05.56.23.94.54.2Clericalעובדי and related workers3

מכירת,4 6.17.08.16.67.48.4Salesעובדי workers4
וזבנים סוכנים

שירותים5 9.110.79.79.511.29.7Serviceעובדי workers5

בחקלאות6 15.011.510.013.811.510.8Agriculturalעובדים workers6
מקצועיים78 38.838.238.941.839.941.1Skilledעובדים workers in industry,78

במחצבים. ,miningבתעשייה, building and
'ובתחבורה transportבבנייה and other
מקצועיים skilledופועלים workers

אחרים
אחרים9 12.213.712.713.915.513.8Otherעובדים workers in in9

בתחבורה .dustryבתעשייה. transport and
ופועלים buildingובבנייה and unskilled
מקצועיים workersבלתי

בעבודה Statusמעמד at work
73.376.276.872.674.674.6Employeesשכירים

עצמאים ,21.019520.423.822.122.7Employersמעבידים, self employed and
קואופרטיבים membersוחברי of cooperatives

קיבוצים Qibbuz(0.7)(0.7)0.8(0.7)0.70.8חברי members
תשלום ללא משפחה 5.03.62.22.92.62.0Unpaidבני family members
עבודה Localityיישוב o f work

מגוריו 50.247.947.846.744.645.4Localityיישוב of residence
מגוריו ליישוב 49.852.152.253.355.454.6Outsideמחוץ locality of residence

כשבוע עבודה שעות Averageממוצע weekly work hours
40.340.740.241.841.941.3Perלמועסק employed person
40.140.139.641.641.540.6Perלשכיר employee

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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חלקית, העובדים ואחוז השכירים אחוז מועסקים, י"ב/10. לוח
בלבלי עבףז לפי

(אלפי0)מועסקינ cבענףהמועסקמכללהשכיריבאחוז ים
Employedall employedPercent employees of

מקובץסמל ראשי וענף עיקרי personsענף (thousands)persons in branch

Code197919801981198219781979198019811982

כולל 240.6,280.1,סך 1,254.5,298.376.877.477.578.178.6
ודיג0 ייעור 72.179.276.873.025.724.825.828.929.5חקלאות,

ולשירותים0002 למטעים (פרט 46.150.347.242.715.413.214.716.917.3חקלאות
לחקלאות)

הדרים03 4.25.35.55.357.750.062.358.254.7גידול
להדרים)04 (פרט מטעים 20.319.221.125.0(11.5)6.47.37.16.4גידול
לחקלאות0.5 13.013.714.114.055.752.348.253.252.9שירותים

ודיג0607 2.42.72.92.570.070.859.369.072.0ייעור

וחרושת)12 (כרייה 298.3294.3297.6295.083.684.584.885.186.0תעשייה
וחציבה10 5.35.85.24.495.596.298.398.195.5כרייה

11  וטבק12 משקאות 31.030.729.631.488.590.691.992.292.0מיון.
ועור1315 הלבשה 53.348.250.644.779.280.381.179.479.9טקסטיל,

ומוצריו16 20.721.019.119.963.965.263.864.465.8עץ
לאור1718 והוצאה דפוס ומוצריו, 17.716.017.417.183.382.582.582.286.5נייר
ונפט1920 כימיים מוצרים פלסטיק, 26.427.726.627.586.389.888.188.787.3גומי,

אלמתכתיים21 מינרלים 10.811.91מוצרי 1.611.583.1,82.484.087.189.6
מתכת2223 ומוצרי בסיסית 51.348.154.156.879.379.981.181.583.8מתכת
הובלה2426 וכלי חשמלי ציוד 61.464.964.364.495.494.094.595.094.7מכונות,
שונות2729 ותעשיות 19.519.917.616.882.581.077.479.581.0יהלומים

ומים3 11.412.813.713.897.798.297.799.399.3חשמל

■' ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 82.279.278.579.973.275.176.076.876.5בינוי
לבניין4041 ומשנה כללית 74.171.170.472.272.474.875.776.876.6קבלנות

ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות, 8.08.07.97.981.777.577.578.573.4עבודות

והארחה5 אוכל שירותי 144.7145.5152.0156.454.254.854.555.558.3מסחר,
סיטוני50 33.832.735.440.576.977.278.078.580.2מסחר

קמעוני5156 79.483.783.282.342.944.045.444.546.9מסחר
והארחה5758 אוכל 31.529.033.433.659.457.554.858.759.5שירותי

ותקשורת6 אחסנה 84.5S6.084.588.269.370.569.868.466.7תחבורה,
יבשתית6062 40.639.3תחבורה 39.543.248.652.548.947.145.6
תקשורת6367 ואוירית, ימית 43.946.545.144.888.087.587.787.487.3תחבורה

לתחבורה אחרים ושירותים

עסקיים7 ושירותים 915.5102.5111.3116.582.482.084.083.482.7פיננסים
ונדל"ן7072 ביטוח פיננסיים, 53.456.861.563.191.591.892.692.293.2מוסדות

ומשפטיים73 עסקיים 43.145.949.853.270.869.673.272.770.3שירותים

וקהילתיים8 ציבוריים שירותים
ממשלתיים מינהל שירותי

361.9^67.9381.4387.39.5.795.395.294.995.1
808184.281.482.883.799.399.499.199.699.9

מקומיות82 רשויות של מינהל 28.430.429.728.698.999.399.099.099.0שירותי
139.4146.4150.0153.293.693.392.992.592.9חינוך83
בריאות85 64.563.869.671.493.691.293.192.591.7שירותי
וסעד87 רווחה 14.013.912.811.097.398.697.898.498.2שירותי

אחרים וקהילתיים ציבוריים שירותים 84,86,888931.232.036.539.495.996.295.394.096.4

ואחרים9 אישייס 76.776.873.578.757.956.857.959.660.0שירותיס
וספורט90 בידור אמנות. 14.813.915.114.171.472.374.874.871.6תרבות,

בית9192 למשק ותיקונים 24.323.921.123.456.957.257.757.357.7מוסכים
ובמוסדות93 בבתים 25.328.527.229.360.153.855.159.662.5שירותים

אחרים9498 אישיים 12.210.310.012.040.245.944.743.045.0שירותיס

ידוע 12.710.210.69.3לא
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

חלקית העובדים בענףאחת המועסקים מכלל
parttimeof allPercent employee

employed persons in branchMajor division and division
'1978

1979198019811982
cJ | bD
24.6 21.923.625.325.024.5GRAND TOTAL
22. 7 20.822.523.623.825.9Agriculture, forestryand ifshing
22.6 22.124.324.525.227.0Agriculture (excl. fruit growing and agricultural

services(
21.4 (18.4)23.822.623.635.8Citriculture
(18.2) 24.723.419.228.228.1Fruit growing (excl. citrus(
26.6 14.916.921.919.920.0Agricultural services
(17.4) (16.7)(12.5)(25.9)(10.3))24.0(Forestry and ifshing

17.7 15.116.016.816.116.3Industry (mining and manufacturing(
(16.7) (4.9)(11.3)(12.1)(7.7))13.3(Mining and quarrying
16.0 16.216.115.615.217.5Food, beverages and tobacco
24.5 21.723.624.323.324.8Textiles, clothing and leather
17.5 16.414.515.717.316.7Wood and wood products
23.3 24.021.523.123.622.0Paper <ef its products, printing and publishing
16.3 12.814.415.913.514.5Rubber, plastic, chemical and oil products
18.5 14.015.714.315.514.8Sonmetallic mineral products
12.9 10.312.314.313.712.0Basic metal and metal products
15.1 11.411.913.412.012.9Machinery, electrical and transport equipment
19.7 17.018.517.618.219.1Diamonds and miscellaneous manufacturing

12.1 9.89.69.410.211.5Electricity and water

19.5 13.915.216.814.113.6Construction (building andpublic works(
19.4 14.215.517.313.914.0Contracting and subcontracting
26.8 (11.3)12.512.516.5)10.1(Public works and civil engineering works

24.2 22.724.026.224.723.6Commerce, restaurants and hotels
19.2 18.918.623.923.420.2Wholesale trade
27.2 23.427.328.127.326.1Retail trade
21.8 24.721.623.419.821.5Restaurants and hotels

16.1 12.215.117.216.615.8Transport, storage and communication
13.1 9.712.613.713.611.1Land transport
18.8 14.417.520.219.120.0Air and sea transport, communication,

and other services for transport

24.2 22.125.326.026.424.0Financing andbusiness services
20.1 17.421.019.720.317.9Financing, insurance and real estate services
29.8 28.830.633.633.931.3Business and legal services

31.7 30.531.733.433.833.3Public and community services
16.1 11.915.316.316.115.3Government administration
24.8 25.326.424.329.628.7Municipal administration
43.1 44.943.044.846.144.8Education
32.4 31.232.434.231.933.1Health services
40.7 28.339.343.943.040.0Welfare
25.3 22.025.627.528.529.1Other public and community services

36.4 32.634.037.238.537.1Personal and other services
40.3 33.135.833.838.436.9Cultural and recreational services and sport
17.3 13.7 '14.417.219.015.9Garages and repair services for households
51.5 51.251.457.555.556JServices in households and institutions
32.5 24.635.233.033.030.8Other personal services

Not known
1 b old questionnaire; c new questionnaire: see introduction.
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי מועסקים,  י"ב/1ו. לוח

(בנייה בינוי
שירותיועבודותתעשייהחקלאות, מסחר.
ודיג ומים(כרייהייעור והארחהציבוריות)חשמל אוכל

הכל1 ,ElectricityConstructionCommerceוחרושת)Agricultureסך
Total1forestryIndustryand water(buildingrestaurants

and fishing(mining andand publicand hotels
manufacturing)works)

Code 012345סמל

אחוזיםאלפים
Thousandsר הכלס

1970963.2100.08.824.3.28.313.0
2 19751,112.6100.06.424.8.08.112.3
19771,159.2100.06.324.1.27.412.2
19781,213.0100.06.223.8.16.712.0
19791,240.6100.05.924.3).9(6.711.8
19801,254.5100.06.423.7.06.411.7
19811,280.1100.06.123.4.16.212.0
19821,298.3100.05.722.9.16.212.1

כ יסג ר
2I975748.5100.07.328.9.311.611.9
1977769.6100.07.328.5.510.612.2
1978789.8100.07.328.3.59.8\2.1
1979799.4100.07.028.7.2' 9.812.1
1980801.9100.07.628.9.49.311.9
1981815.8100.07.528.7.59.212.2
1982823.7100.07.128.0.59.312.4

ש םנ י

'1975364.0100.04.616.30.50.913.2
1977389.9100.04.315.60.51.012.3
1978422.9100.04.115.20.31.011.6
1979441.4100.03.916.20.41.111.2
1980452.2100.04.114.30.41.111.3
1981464.1100.03.414.20.30.911.6
1982474.5100.03.113.90.30.911.7

יה ךמזה: ס  ם די הכלו
'1975,006.7100.05.425.6.06.512.5
1977,044.4100.05.224.8.25.712.2
19781,092.9100.05.424.2.25.211.9
1979,118.5100.05.224.6.05.111.9
1980,127.8100.05.424.0.14.911.8
1981,146.9100.05.423.7.14.412.0
1982 .,160.8100.05.123.3.24.512.0

ב יםג ר
2 1975653.2100.06.130.7.49.512.0
1977667.9100.06.130.2.68.412.2
1978687.2100.06.529.9.67.712.0
1979696.1100.06.230.1.37.512.1
1980695.4100.06.730.3.57.312.0
1981701.3100.06.830.2.66.712.0
1982704.3100.06.529.7.76.X12.1

ש 0נ י

21975353.3100.04.116.10.50.913.5
1977376.5100.03.615.40.5I.I12.4
1978405.3100.03.614.70.31.011.8
1979422.6100.03.515.50.41.111.4
1980432.5100.0'3.413.90.41.211.6
1981445.4100.03.213.60.31.011.9
1982456.7100.03.113.40.40.911.9

ידוע". "לא כולל 1

יב/ו. ללוח 7 הערה ראה 2
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TABLE XII/11.  EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, POPULATION
GROUP AND SEX

.rn13nn
שירותיםשירותיםפיננסיםאחסנה
אישייםציבורייםושיתתיםותקשורת
Transport,וארוריםוקהילתייםעסקיים
storage andFinancingPublic andPersonal
communiand businesscommunityand olher
cationservicesservicesservices

6789

ercentagesp
Total

7.55.224.07.71970
7.36.727.36.119752
7.07.228.06.61977
6.97.629.26.61978
6.97.929.56.21979
6.98.229.66.21980
6.78.830.0' 5.81981

6.89.030.16.11982
Males

9.35.319.44.819752
8.85.819.95.31977
8.86.220.65.41978
8.96.420.65.31979
8.96.620.4. 5.01980
8.47.020.84.61981
8.67.420.75.01982

Females
3.09.343.48.719752
3.410.144.09.01977
3.410.345.28.91978
3.3 "10.4 " 45.5 8.01979
3.511.245.98.11980
3.611.946.37.81981
3.811.946.38.11982

 totalThereof: Jews
7.27.228.66.019752
7.17.829.56.51977
7.08.230.36.61978
7.08.430.86.11979
7.08.930.86.01980
6.89.531.25.81981
6.89.731.36.21982

Males
9.55.920.54.519752
9.16.421.14.91977
9.06.921.35.11978
9.27.021.54.91979
9.27.221.34.61980
8.87.821.64.51981
8.78.221.54.81982

Females
3.19.643.58.919752
3.510.244.39.11977
3.510.545.59.11978
3.410.746.08.11979
3.611.546.28.41980
3.712.146.38.01981
3.912.046.38.31982

1 Ind. not known.
2See note7toTable XI1/1.
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ומין כלכלי ענף לפי שכירים,  י"ב/2ו. לוח

ייעור תעשייהחקלאות,
וחרושת)ודיג ומים(כרייה חשמל

הכל1 Total1Agriculture,IndustryElectircityסך and
forestry(mining andwater

and ifshingmanufacturing)

Code0123סמל

אחוזיםאלפים
Thousandsהכל סך

1970709.227.2 3,7 100.0.6
1973818.427.4 3.0 100.0.3

2 1973824.927.5 3.2 100.0.2
1975850.427.4 2.2 100.0.3

1976854.827.0 1.9 100.0.3

1977884.526.5 2.2 100.0.5

1978931.425.9 2.1 100.0.4
1979960.226.5 1.9 100.0.2
1980972.025.9 2.1 100.0.3

1981999.425.6 2.2 100.0.4
19821,020.125.1 2.1 100.0.4

גברים
1970495.029.9 4.4 100.0j

1973549.331.0 3.7 100.0.7
2 1973551.331.1 4.0 ר.100.0
1975553.132.9 2.6 ר.100.0
1976553.032.6 2.4 ר.100.0
1977565.732.1 2.7 100.01.0'

1978582.032.0 2.5 100.0!.0;

1979594.332.4 2.5 100.0.6
1980596.532.7 2.8 100.0.8
1981609.632.0 2.8 100.02.0
1982618.032.0 2.8 100.02.0

נשים
1970214.220.9 (2.3) 100.0(0.4)
1973269.120.0 (1.7) 100.0(0.3)
219 /3273.6.7 1Q0.020.20.3
1975297.3.5 100.017.00.5
1976302.9.1 100.016.70.6
1977319.0.4 100.016.50.6
1978349.3.4 100.015.70.4
1979365.9.0 100.017.10.5
1980376.0.0 100.015.20.5
1981389.9.1 100.014.70.4
1982402.2.1 100.014.50.4

ענף בכל השכירים הכל מסך השכירות הנשיס אחוז
197023.2 (18.3) 30.2(8.0)
197324.0 (18.5) 37.5(7.8)
2197324.4 17.5 33.2(7.9)
197521.7 23.5 35.014.5
197621.8 20.2 35.415.0
197722.5 22.7 36.113.7
197822.7 24.7 37.510.8
197924.5 19.6 38.115.2
198022.7 17.6 38.713.6
198122.4 18.9 39.010.3
198222.8 20.5 39.411.7

"ב/1.
ידוע. לא כולל

ללוח 7 הערה ראה
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TABLE XII/12.  EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

(בנייה אחסנהבינוי תחבורה.
ציבוריות) שירותיועבודות ושירותיםותקשורתמסחר. ציבורייםפיננסים אישייםשירותים שירותים
Constructionוהארחה ואחריםוקהילתייםעסקיים,Transportאוכל
(building andCommerce, restaustorage andFinancing and busiPublic andPersonal and other
public works)rants and hotelscommunicationness servicescommunity servicesservices

456789

sPerceniage
a 1To

9.38.16.85.830.96.6
9.78.06.67.031.15.9
9.68.06.56.831.35.9
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
6.38.26.28.936.44.6
6.18.55.89.436.64.4
6.09.05.89.536.44.7

1 esM a
13.07.78.54.624.94.9
13.87.98.15.224.14.5
13.87.88.05.024.24.4
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
9.48.18.36.726.24.0
9.38.47.57.026.63.7
9.48.97.47.326.5'3.8

alesFenr
(0.7)9.12.98.544.810.4
(1.1)8.23.611.045.48.7
.18.23.510.645.68.8
.29.03.210.750.66.4
.2.S73.310.850.77.1
.28.43.211.550.76.4
.18.32.911.452.36.5
.28.22.911.452.35.5
.38.43.012.652.45.7
1.08.73.213.152.25.6
1.09.23.312.951.75.9

Percent female employees of total employees in each branch
2.133.612.944.643.848.2
(4.1)33.917.950.348.048.5
4.134.217.751.148.349.6
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
8.139.318.754.455.847.6
6.640.021.154.455.749.5
6.240.122.653.655.950.0

1 Incl. not known.
2 See note 7 to Table Xll/1.

361 ושכר עבודה



ועבודה מגורים יישוב 'צורת כלכלי, ענף לפי מועסקים, י"ב/13. לוח
אוכלוסייה וקבוצת

1982

אלפים

אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת

הכלי סך
Total1

חקלאות.
ודיג ייעור
Agriculture,
forestry and

fishing

תעשייה
ןכרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uring)

ומים חשמל
Electricity
and water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building and
public works)

boo
Code01234

הכל 1,298.373.0295.013.879.9סך

מגורים יישוב

6.1(0.9)13.9(0.3)118.3ירושלים

אביביפו 24.71.45.0(0.5)119.9תל

14.42.43.6(0.3)84.0חיפה

עירוניים ויישובים אחרות 792.716.5210.48.654.6ערים

577.012.2142.75.941.9ותיקים

215.74.367.72.712.7חדשים

1.0(0.3)53.124.47.1מושבים

(0.6)(0.1)69.519.015.6קיבוצים

אחרים כפריים 9.3(0.1)60.812.18.8יישובים

יהודים 19.23.71.8מ7ה:


1.0

עבודה יישוב

7.0(0.9)13.5(0.3)120.5ירושלים

אביביפו 243.12.946.52.89.1תל

24.13.58.3(0.7)119.1חיפה

אחרים עירוניים ויישובים 600.712.1175.85.339.0ערים

(0.9)(0.1)45.627.53.3מושבים

3.2(O.I)83.121.6195קיבוצים

אחרים כפריים 2.1(0.1)28.15.54.4יישובים

יהודים (0.4)(0.1)14.22.42.6מיה:

ידוע2 ולא 57.92.47.51.010.4אחר

ידוע. לא כולל ו

עבודתם שיישוב מועסקים אלף ו29.9 בישראל. וגרים הגולן וימת עזה חבל ושומרון. ביהודה העובדים מועסקים אלף 8.4 כולל 2

קבוע. אינו
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TABLEXII/13.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE AND WORK AND POPULATION GROUP

1982

Thousands

שירותי מסחר,
והארתה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

,.rrann
אחסנה
ותקשורת
Transport,
storage and
communica

lion

פיננסימ
ושירותים
עסקיים
Financing
and business

services

שירותים
ציבוריים
וקהילתיים
Public and
community
services

שירותים
אישיים
ואחרים

Personal and
other servicesType of locality and population group

56789

156.488.2116.5387.378.7TOTAL

^ocality of residence
14.68.011.354.68.2Jerusalem

20.78.421.229.68.0Tel Aviv Yafo
10.88.48.830.54.8Haifa

98.653.271.8234.240.5Other towns and other urban localities

76.138.459.8167.529.9Veteran

22.514.812.066.710.6New

2.12.31.212.52.1Moshavim

5.45.2(0.4)10.912.1Qibbuzim
4.22.71.715.12.9Other rural localities

1.3(0.6)1.08.41.3Thereof: Jews

Locality of work
14.87.9 11.755.48.6Jerusalem

42.717.353.752.614.4TelAviv Yafo
15.512.211.936.06.6Haifa

69.334534.3196.931.0Other towns and other urban localities

1.61.3(0.2)8.31.5Moshavim

5.85.0(0.6)13.213.0Qibbuzim

2.4(0.8)(0.6)10.2(0.9)Other rural localities
1.2(0.2)(0.4)6.0(0.8)Thereof: Jews

4.49.03.414.82.5Other and not known2

1 Incl. not known.
2 Incl. 8.4 thousand employed persons in Judaea and Samaria, theGazaArea and the Golan Heights living in Israel, and29.9
thousand employed persons whose locality of work is not permanent.
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(כולל ולשכיר למועסק לשבוע עבודה שעות ממוצע י"ב/14. לוח
כלכלי ענף לפי מעבודתם), זמנית נעדרים

TABLEXII/14. AVERAGE WEEKLYWORKHOURS PER EMPLOYED PERSON AND

PER EMPLOYEE (INCL. TEMPORARILY ABSENT FROM WORK), BY ECONOMIC

BRANCH

כלכל 19771Iענף 978
1979198019811982Economic branch

b cב ג

personPerלמועסק employed
הכל 36.7סך 37.3 37.337.336.536.736.2TOTAL
ודיג ייעור 40.0חקלאות, 41.1 39.640.238.839.338.1Agriculture, forestry and

fishing
וחרושת) (כרייה 38.3תעשייה 39.0 39.0.19.538.639.238.4Industry (mining and

manufacturing)
ומים 37.9חשמל 43.2 41.141.542.140.838.9Electricity and water

ועבודות (בנייה 37.7בינוי 39.1 38.239.839.339.939.7Construction (building and
publicציבוריות) works)

אוכל שירותי 39.7מסחר, 39.2 40.639.939.139.439.4Commerce. restaurants
andוהארחה hotels

ותקשורת אחסנה 39.7תחבורה, 40.6 39.840.639.640.138.7Transport, storage and
communication

עסקיים ושירותים 37.3פיננסים 37.6 37.857.536.936.637.0Financing and business
services

ציבוריים 33.0שירותים 33.8 33.633.432.632.432.1Public and community
servicesוקהילתיים

ואחרים אישיים 33.3שירותים 34.0 33.633.932.832.531.8Personal and other services
Perלשכיר employee

הכל 35.8סך 36.6 36.536.635.835.835.4TOTAL
ודיג ייעור 38.2חקלאות, 39.8 .36.1Agricultureג.37.238.637.257 ofrestry and

fishing
וחרושת) (כרייה 38.0תעשייה 38.9 38.839.338.339.038.1Industry (mining and

manufacturing)
ומים 38.3חשמל 42.9 40.641.142.041.039.0Electricity and water

ועבודות (בנייה 37.8בינוי 38.8 38.6.19.939.34(1.339.8Construction (building and
publicציבוריות) works)

אוכל שירותי 37.3מסחר, 37.7 38.5.17.936.936.937.4Commerce. restaurants
andוהארחה hotels

ותקשורת אחסנה 38.7תחבורה. 40.0 39.540.539.739.238.3Transport, storage and
vcommunication

עסקיים ושירותים 36.6פיננסים 37.1 37.2.16.836.235.736.2Financing and business
services

ציבוריים וושירותים 2 וו 9 יו 711.432.732.532.3Public and community
servicesוקהילתיים

ואחרים אישיים 31.7שירותים 31.5 31.933. 131.830.930.5Personal and other services

I See introduction.
bold questionnaire
c new questionnaire

מבוא. ראה 1

ישן כשאלון
חדש גשאלון
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ומין בעבודה מעמד לפי מועסקים. י"ב/5ו. לוח
TABLEXII/15.EMPLOYED PERSONS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX

משפחה בני
קיבוציםחבריעצמאים 'anתשלום ללא

הכל MembersקואופרטיבSelfמעבידיםשכיריםTotalסך ofUnpaid
EmployeesEmployersemployedCooperativeqibbuzimfamily

membersmembers

אלפים
ThousandsאחוזיםJiPercentages ~\^~
Totalהכלסר

\\ 1955585.7100.063.222.68.45.8
1960701.8100.067.419.77.35.6
1965879.0100.072.217.85.44.6
1970963.2100.073.63.713.0.14.93.8
19731,088.4100.075.23.412.4.14.83.1
19741,097.0100.076.02.713.0.05.02.3
1975,112.6100.076.42.512.5.05.02.5
1976,127.2100.075.82.612.8.05.02.8
1977,159.2100.076.32.712.50.95.12.6
1978,213.0100.076.83.611.40.95.12.3
1979,240.6100.077.44.110.70.84.82.2
1980,254.5100.077.53.710.60.95.02.3
1981,280.1100.078.13.810.40.85.01.9
1982,298.3100.078.63.810.20.85.11.7

J
M^גברים ales

\1 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
1973746.4100.072.64.615.9.43.60.9

י 1973747.0100.073.84.615.7.43.60.9
1974743.8100.073.83.616.9.43.70.7
1975748.4100.073.93.516.6A3.80.9
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
1980801.9100.074.35.414.0.34.11.0
1981815.8100.074.75.413.9.24.10.8
19512823.7100.075.05.513.6.14.10.7

J
Fe■'^נשים males

1א 1955142.7100.059.58.914.017.6
1960179.9100.062.86.613.017.6
1965241.9100.071.55.79.513.3
1970283.4100.075.61.04.80.38.010.3
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
1980452.2100.083.10.94.40.36.84.5
1981464.1100.084.00.94.40.26.64.0
1982474.5100.084.80.94.1(0.1)6.83.4

/Seenote 7toTable X1I1. יב/1 ללוח 7 הערה ראה 1
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ו  י"ב/6ו. לפילוח ושכירים, dipoyiMומיןמעזלח יד
בעלי

מקצועות
חלסשייםבעלי

עובדעובדיאחרים,מקצועות
מכירותפקידותמנהליםטכנייםמדעיים

ומין הבלישנה סוכניםודומיהםAdministraודומיהםואקדמייםסך
Total'ScientiifcOthertors andClericalתכנים

and acadeprofessional,managersand relatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

and related
workers

Code01234סמל

אלפים
Thousandsםאחוז י

1973ב המועסקים 1,094.4100.05.611.43.216.47.8כל
19751,112.6100.06.612.73.217.37.9
19781,213.0100.07.813.93.917.97.8
19791,240.6100.08.014.44.018.07.6
19801,254.5100.08.014.63.818.67.6
19811,280.1100.08.214.93.718.97.6
19821,298.3100.08.414.64.218.57.5

21973 S100.05.77.94.411.67.9.746גברים
1975748.2100.06.47.84.411.68.4
1978789.8100.07.7 ■8.45.411.88.6
1979799.4100.07.99.05.611.88.3
1980801.9100.07.99.15.512.08.3
1981815.8100.08.29.25.311.98.4
1982823.7100.08.59.35.911.48.1

1973ג 347.6100.05.519.00.726.87.5נשים
1975364.1100.06.922.70.628.86.9
1978422.9100.07.924.21.129.06.2
1979441.4100.08.024.11.029.16.3
1980452.2100.08.124.20.830.26.4
1981464.1100.08.224.70.931.06.3
1982474.5100.08.223.81.230.86.3

973ו2 השכירים 824.9100.06.513.63.120.13.1בל
1975850.4100.07.514.53.021.23.6
1978 .931.4100.09.015.83.621.93.7
1979960.2100.09.116.13.721.93.7
1980972.0100.09.216.13.322.53.8
1981999.4100.09.316.53.422.73.7
1982 1,020.1100.09.416.34.022.33.9ו

21973 551.3100.06.59.44.214.43.1גברים
1975553.1100.07.39.24.214.83.7
1977565.7100.08.09.75.815.03.8
1978582.0100.09.09.95.215.24.0
1979594.3100.09.210.35.315.03.8
1980596.5100.09.310.44.915.13.9
1981609.6100.09.510.85.015.03.8
1982618.0100.09.610.85.814.34.1

21973 273.6100.06.522.20.731.73.2נשים
1975297.3100.08.024.40.733.23.2
1977319.0100.08.424.01.134.63.3
1978349.3100.09.125.41.133.03.2
1979365.9100.08.925.31.032.93.5
1980376.0100.09.025.00.834.13.7
1981389.9100.09.225.40.934.73.5
1982402.2100.09.024.61.234.43.6

ידוע. לא כולל 1

י''ב/ו. ללוח 7 הערה ראה 2
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TABLE XII/16.  EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION AND SEX
מקצועיים עובדים

אחריםבתעשייה. עובדים
כבנייה. כתעשייה,במחצבים.
ופועלים בתחבורה.בתחבורה

בחקלאות אחריםעובדים ופועליםמקצועיים בבנייה
שירותים AgriculturalSkilledעובדי workersמקצועיים בלתי
Service workersworkersin industryOther workersYear and sex

mining. building,in industry,
transpotrtransport.
and otherbuilding and

skilled workersunskilled workers

56789

sPercentage
12.57.029.46.6All employed persons 1973 J
11.76.228.36.11975
11.26.026.35.21978
11.05.626.74.81979
11.05.926.24.31980
11.25.525.84.21981
12.05.225.44.31982

8.47.937.98.2Males 19732
8.37.437.87.91975
7.67.436.26.81978
7.46.936.96.21979
7.37.436.85.81980
7.67.236.45.81981

8.36.835.95.71982

21.35.011.13.1Females 19732
18.83.89.02.41975
17.83.67.62.9)977
17.93.48.02.31978
17.43.38.52.31979
17.53.37.71.81980
17.32.77.51.41981

18.32.37.21.81982

12.73.229.87.8All employees 19732
12.22.328.37.41975
11.92.126.97.21976
11.82.225.76.21978
11.62.026.45.61979
11.6H26.25.11980
11.72.225.35.11981

12.42.024.85.01982

9.14.039.210.0Males 19732
9.22.938.89.81975
8.62.936.88.41978
8.22.837.97.51979
8.13.038.17.11980
8.43.137.17.41981
9,02.836.57.01982

19.81.610.83.5Females 19732
18.0I.I8.82.61975
17.11.17.52.51978
17.10.78.12.51979
17.10.77.61.91980
16.80.77.21.61981
17.40.86.92.01982

I Incl. not known.
2 Sec note 7 to Table Xll/I.
367 ושכר עבודה



לימוד ושנות יד משלח מין, לנ£י מועסקים,  י"ב/7ו. לוח
ו 982

מקצועות בעלי
מקצועות אחרים,בעלי חופשיים

ודומיהםמדעיים פקידותמנהליםטכניים עובדי
לימוד הגלישנות סך

Total'
ודומיהםOtherAdministratorsואקדמיים

Scientificומין andprofessional.and managersClerical and
academictechnicalrelated workers
workersand related

workers

Code 0123סמל

אלפים כולל1 1,298.3107.3186.953.5236.7סך
אחתים 100.0100.0100.0100.0100.0

045.2(0.2)(0.6)0.8
5  819.7(0.2)1.98.67.6
9 1015.2(0.5)4.48.316.5

111230.72.622.436.051.5
131515.918.049.722.715.9

16+13.278.821.423.X7.7
שנים 11.616+14.312.812.0חציון2

אלפים H2xגברים ;68.775.34S.I92.4
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

0  45.6
(0.4)(0.6)1.6

5823.8(0.3)3.29.4U.I
9 1016.3(0.6)5.58.616.8

11  1229.22.527.035.742.4

13 1511.913.641.021.716.2

16+13.183.023.024.09.8

שנים 11.316+14.012.811.9חציון

אלפים 474.5JX7111.75.5144.7נשים
100.0100.0100.0100.0100.0■אחוזים

044.6(0.1)(0.3)

5  812.5I.I(1.8)4.2
9 1013.3(0.5)3.8(5.5)16.4

1 1  1233.32.919.438.257.2
13 1522.925.655.430.915.6

16+13.471.020.323.66.3

שנים 12.216+14.413.412.0חציון

ידוע. לא כולל ו
לימוד. שנות 16 18 הינה 16+ קבוצת כי הונח החציון חישוב לצורך 2
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TABLE XII/17.EMPLOYED PERSONS, BY SEX, OCCUPATION AND YEARS OF
SCHOOLING

1982

מקצועיים אחריםעובדים עובדים
בתעשייה,בתעשייה.
בתחבורה.במחצבים.

בתחבורה ופועליםבבנייה. בבנייה
מקצועיים מקצועייםופועלים בלו1י

מכירות. שירותיםעובדי בחקלאותעובדי Otherאחריםעובדים workersYears of schooling
וזבנים Serviceסוכנים workersAgriculturalSkilled workersin industry,and sex
Sales workersworkersin industry.transport and

mining. buildingbuilding and
and transportunskilled
and otherworkers

skilled workers

456789

95.5153.066.0324.454.3GRANDTOTAL1  Ihousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
4.116.313.55.617.204
25.532.520.834.644.958
19.318.517.322.918.2910
35.525.237.630.717.011  12

10.26.08.24.92.31315
5.31.42.71.3(0.4)16+

11.19.110.89.97.9Median2 years
65.966.855.2290.446.1Males  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
4.614.113.45.517.90^1

26.134.721.434.445.658
19.117.417.423.017.0910
34.725.237.430.917.211  12

9.56.87.64.9(18)1315
6.01.82.91.4(0.4)16+

11.09.110.79.97.8Median2 years
29.586.010.834.08.3Females thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(3.1)18.014.06.313.4 04
24.230.917.836.040.258
19.819.416.822.624.4910
37.525.338.328.915.911  12
11.95.411.25.1(4.9)1315
3.4(11)(1.9)(1.2)(12)16+
11.29.111.19.78.6Median2 years

1 Incl. not known.
1 For computing the median, the group 16+ was considered 16 18 years of schooling.
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עלייה תקופת לידה, יבשת יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים י"ב/18. לוח
ומין
1982

ישיא?יל Israelדי born 1

יליז אםיהאפריקה עלוי
יל Fatherהאב born in יד

ומין יד בוללמשלח סך
Grandהכל עדאירופהאסיהסך
TotalTotalהכלאמריקהאפריקהישראל Upסך to19481955

IsraelAsiaEuropeTotal194719541960
AfricaAmerica

כוללאלפים 1,160.8481.667.4191.4215.9310.319.6145.055.7'סך
אחוזים 100.0100.0100.O100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדע"ם מקצועות 2.72.9(2.6)9.19.39.52.615.23.0בעלי
טכניים אחרים. חופשיים מקצועות 15.118.9IS.X12.024.79.08.88..110.5בעלי

ודומיהם
4.54.35.01.96.42.96.7.1.22.5מנהלים

ודומיהם פקידות 20.023.525.425.321.815.917.514.115.1עובדי
וזבנים סוכנים מכירות, 7.46.45.46.76.77.710.37.56.7עובדי

שירותים 12.29.39.512.46.320.121.121.418.7עובדי
בחקלאות 5.66.2(3.1)4.65.87.74.75.94.7עובדים

במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 23.820.217.031.011.931.527.3.11.931.6עובדים
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים
בתחבורה בתעשייה, אחרים X3.51.15.1(2.6)5.45.6.3.32.21עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים .704גברים J265. 7JK0107.0117.}212.714.4110.5J7.J
אחוזים 100.0100.0I00.O100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2.83.3(2.8)9.510.111.33.215.93.2בעלי
טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 6.15.4(6.3)9.611.711.56.416.76.3בעלי

ודומיהם
6.66.97.82.810.44.08.44.23.5מנהלים

ודומיהם פקידות 12.811.914.711.911.4א.12.612.214.510עובדי
וזבנים סוכנים מכירות, 8.17.75.67.78.58.410.58.17.6עובדי

שירותים 1.2X.I4.812.014.011.710.6)8.06.3עובדי
בחקלאות 6.68.2(4.2)6.69.05.7א.6.18.711עובדים

במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 35.033.428.749.720.341.935.741.843.1עובדים
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים
בתחבורה בתעשייה. אחרים 6.8א.6(3.5)4.33.12.74.61.66.5עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים .iH4..I.9H697..456.7215.629'נשים i4.941.7IX. 1
אחוזים 100.0100.011)1).0100.0100.0100.0100. 0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות .X37.21.8.8.5בעל' 14.32.6(2.0)2.4(2.2)
טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 1.1.721.1(14.3)23.627.628.219.034.314.8בעלי

ודומיהם
(0.6)(0.7)(2.0)(0.7)0.71.5)1.4)1.21.2מנהלים

ודומיהם פקידות 31.237.5.19.543.732.424.526.519.122.2עובדי
וזבנים סוכנים מכירות, 5.0)5.8(8.2)6.34.95.25.44.65.9עובדי

שירותים 18.713.013.717.88.037.642.945.315.6עובדי
בחקלאות 2עובדים 22.3(2.12.32.42.4.1.1(1.7)

במחצבים, בתעשייה. מקצועיים (2.1)6.6עובדים 4.27.42.09.2(4.1)7.78.9
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים
בתחבורה בתעשייה. אחרים (0.7)1.7עובדים 1.11.9(0.52.3,(1.9)(2.8)
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנ"ה

ידוע. לא כולל ו
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TABLEXII/18.JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, CONTINENT OF
BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND SEX

1982

Born inעלויליד אירופהאמריקה
AsiaAfricaBorn inEuropeAmerica  immigrated
immigraled

Occupation and sex

הכל+19611965 סך
עד

Up 10194819551961 19651969+
1964Total19471954196019641968

49.337.3367.777.2103.236.630.615.1102.3GRANDTOTALthousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
3.14.713.89.910.214.512.616.820.3Scientific and academic workers
9.39.115.510.814.619.215.618.818.1Other professional. technical

and related workers
(1.7)(2.5)6.0III7.55.03.6(2ל)2.1Administrators and managers
17.222.018.722.319.519.221.518.114.5Clerical and related workers
6.410.58.59.812.15.88.97.44.8Sales workers
21.714.09.49.08.910.08.69.410.2Service workers
3.1(2.2)2.94.32.7(2.5)(1.7)(3.4)2.2Agricultural workers

32.929.522.020.821.921.423.819.523.0Skilled workers in industry, mining,
building and transport Si
other skilled workers

4.65.53.22.02.5(2.2)3.6(4.0)4.8Other workers in industry,
transport and building and
unskilled workers

31.323.6225.25 J.I66.822.018.68.954.2Males thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
(2.6)5.714.710.611.415.013.119.522.5Scientific and academic workers
6.97.910.27.69.614.010.912.611.6Other professional. technical

and related workers .

(2.3)(3.9)8.815.410.36.5(4.9)(3.4)3.2Administrators and managers
10.912.713.919.014.613.614.211.58.3Clerical and related workers
5.3Sales(6.9)6.58.2ווו6.911.88.38.9 workers
14.910.16.35.95.67.07.1(6.9)6.8Service workers
3.3(2.2)3.54.93.2(3.3)(2.2)(3.4)3.0Agricultural workers
45.938.630.525.131.230.834.428.733.9Skilled workers in industry, mining,

building and transport 8l
other skilles workers

6.37.03.82.53.0(3.3)(4.9)(6.9)5.3Other workers in industry,
transport and building and
unskilled workers

18.013. 7142.824.136.214.711.96.448.5Females thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(3.4)(3.0)12.58.38.013.711.9(12.7)17.7Scientific and academic workers
13.411.223.617.923.826.722.025.425.5Other professional. technical

and related workers
(0.6)(0.7)1.6(1.7)(2.2)(2.7)(1.7)(1.6)(0.6)Administrators and managers
27.438.826.329.628.327.433.928.621.1Clerical and related workers
5.67.58.811.714.1(4.8)9.3(7.9)4.4Sales workers
33.520.914.515.815.014.411.0(14.3)14.2Service workers
(2.H)(1.5)1.8(2.9)(1.9)(2.1)(0.8)(3.2)(1.3)Agricultural workers
11.213.48.811.35.07.58.5(6.3)II. 1Skilled workers in industry, mining,

building. transport 81 other
skilled workers

(2.2)(3.0)2.1(0.8)(1.7)(0.7)(0.8)4.2Other workers in industry,
transport and building and
unskilled workers

1 Including not known.
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כלכלי, ענף לפי חלקית, בעבודה ושכירים מועסקים  י"ב/19. לוח
ומין יד משלח

1982

סמל
Cocjeיד ומשלח כלכלי ענף

מועסקינ
employed

rvpVn
Patrlime

ר מזה:
;mployees

בכירים
Thereof:

אלפים
Thousands

אחוזים
Percentages

אלפים
Thousands

אחוזים
Percentages

הכל2 318.1100.0254.3100.0סך

כלכלי ענף

ודיג0 ייעור 18.96.05.92.3חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 48.315.339.015.4תעשייה

ומים3 1.60.51.60.6חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 11.03.58.13.2בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 36.911.724.39.6מסחר.

ותקשורת6 אחסנה 13.94.48.83.5תחבורה.

עסקיים7 ושירותים 27.98.823.29.2פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 129.040.7121.948.2שירותים

ואחרים9 אישיים 29.19.220.28.0שירותים

יד משלח

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 31.29.927.310.8בעלי

1
טכניים אחרים, חופשיים מקצועות בעלי

ודומיהם
67.121.360.624.1

4.81.53.41.3מנהלים2

ודומיהם3 פקידות 65.320.760.824.1עובדי

וזבנים4 סוכנים מכירות. 22.17.010.54.2עובדי

שירותים5 52.116.543.617.3עובדי

בחקל8ות6 18.55.96.42.5עובדים

במחצבים.78 כתעשייה, מקצועיים עוכרים
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים

44.914.231.512.5

ובבנייד9 בתחבורה בתעשייה, אחרים עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים

9.12.97.83.1

תא. בכל השכירים או המועסקים מכלל nns 1

ידוע. לא כולל י
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TABLEXII/19.PARTTIME EMPLOYED AND EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION AND SEX

1982

חלקית מועסקים
Parttime employed

שכירים מזה:
Thereof: employees

Pr*/*n/*m>r* hranphnn f1 OP^linut ion

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

K^\r\J\/U J J //L l_J 10 J IVf 11 u 11 U W\"WU^/UL IV■ 1

'Percentagesאחוזים'

24.514.941.124.914.441.1TOTAL2

Economic branch

25.922.340.427.424.140.9Agriculture. forestry and fishing
16.412.330.315.411.827.4Industry (mining and manufacturing(
11.611.5(18.8)11.711.6(18.8)Electricity and water
13.812.434.113.311.834.2Construction (building and public works(
23.613.941.126.614.544.8Commerce, restaurants and hotels
15.810.236.515.09.931.6Transport, storage and communication
23.913.435.424.113.033.7Financing and business services
33.318.744.733.118.145.0Public and community services
37.022.153.742.822.962.7Personal and other services

Occupation

29.118.847.329.017.847.3Scientiifc and academic workers
35.919.447.137.119.448.9Other professional. technicaland related

workers

9.07.321.48.56.821.3Administrators and managers
27.616.434.827.216.234.1Clerical and related workers
23.113.843.727.014.747.9Sales workers
34.116.147.935.215.950.5Service workers
28.024.845.031.429.446.9Agricultural workers
13.811.930.912.711.224.6Skilled workers in industry. mining, build

ing and transpotr, £ other skilled workers

16.816.318.815.515.217.9Other workers in industry, transport and
building and unskilled workers

| Percentages of all employed persons or employees in each cell.
2 Includes not known,
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ומין חלקית לעבודה סיבה כלל, בדרך העבודה היקף לפי חלקית, בעבודה מועסקים י"ב/20. לוח
TABLEXII/20.PARTTIME EMPLOYED, BY EXTENT OF WORK IN GENERAL, CAUSE FOR PARTTIME WORK AND SEX

1a
O<

Q
Z
<
.a
o
om
>

1982

נשים
Females

גברימ
Males

סך.הכל
Total

1980

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

GRAND TOTAL
Worked generally fulltime
Worded generally parttime  total

Cause for partlime work
The work is considered fulltime job
Sought work and did not find
Illness or infirmity
Retired
Housewives
Studies
Not interested in fulllime job
Other cause
Selfemployed, employers, members of
kibbuzim and unpaid family members

GRAND TOTAL
Worked generally fulllime
Worked generally parttime  total

Cause for parttime work
The work is considered fulltime job
Sought work and did not find
Illness or infirmity
Retired
Housewives
Studies
Not interested in fulltime job
Other cause
Selfemployed, employers, members of
kibbuzim and unpaid family members

Thousandsאלפים
316.4126.7190.4318.1123.1195.1

65.152.113.562.050.511.6
251.374.6176.9256.172.6183.5

47.013.034.152.514.338.2
10.83.87.014.43.810.6
18.110.18.017.29.57.5
25.717.97.824.217.17.2
68.468.466.1_66.1
20.49.510.922.010.012.0
17.11.815.322.72.120.5
8.62.56.12.8(0.4)2A

33.415.318. I32.714.818.0

Percentagesאחוזים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0

20.641.17.119.541.05.9
79.458.992.980.559.094.1

מסך שעבדואחוז Percentageהכל worked generally
כלל parttimeחלקיתבדרך

19.920.^
5.35.8
13.24.1
23.73.9

36.2
13.96.6
2.911.2
(0.6)1.3
20.69.9

20.6
5.7
6.8
9.5
26.0
8.6
8.9
1.1
12.8

19.4
4.0
4.6
4.4
38.9
6.2
8.7
3.5
10.3

17.6
5.1
13.7
24.2

12.9
2.4
3.4
20.7

18.8
4.3
7.3
10.3
27.4
8.2
6.9
3.4
13.4

כולל סך
מלא כלל בדרך עבדו

הכל סך  חלקית כלל נדרך עבדו
חלקית לעבודה סיבה

מלאה למשרה נחשבת העבודה
מצאו ולא עבודה חיפשו

נכות או מחלה
גמלאות

בית עקרת
לימודים

מלאה במשרה מעוניינים לא
אחרת סיבה

חברי מעבידים, עצמאיים,
תשלום ללא משפחה ובני קיבוץ

כולל סך
מלא כלל בדרך עבדו

הכל סך  חלקית כלל בדרך עבדו

חלקית לעבודה סיבה
מלאה למשרה נחשבת העבודה

מצאו ולא עבודה חיפשו
נכות או מחלה

גמלאות
בית עקרת
לימודים

מלאה במשרה מעוניינים לא
אחרת סיבה

חברי מעבידים, עצמאיים,
תשלום ללא משפחה ובני קיבוץ



ענף סיבה, לפי מעבודתם/ זמנית הנעדרים מועסקים י"ב/21. לוה
ומין יד משלח כלכלי,

TABLEXII/21.EMPLOYED PERSONS TEMPORARILY ABSENT FROM WORK', BY
CAUSE, ECONOMIC BRANCH, OCCUPATION AND SEX

1982

אחוזיםאלפים

סמל
ThousandsPercentages

Codeהכל הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל2 134.485.749.3100.0סך 100.0100.0TOTAL2
ההיעדרות Causeסיבת of absence

53.424.928.629.2חופשה 40.058.5Leave
22.215.37.217.9מחלה 16.614.7Illness

לידה 8.78.4חופשת 6.517.2Maternity leave
49.345.24.752.9אחרת 37.09.6Other

ענף בכל מהמועסקים
Of employed in each

כלכלי ף branchEc0nנ o m ic branch
ודיג0 ייעור 5.94.91.08.4חקלאות. 8. 16.8Agriculture, forestry and ifshing
וחרושת)12 (כרייה 29.124.05.110.5תעשייה 9.97.8Industry (mining and

manufacturing)
ומים3 13.1(0.2)1.81.6חשמל 13.0(12.5)Electricity and water
ועבודות4 (בנייה 9.9(0.2)7.77.5בינוי 9.6(4.9)Construction (building and

publicציבוריות) works)
אוכל5 שירותי 11.48.03.57.9מסחר, 7.36.4Commerce, restaurants and

hotelsוהארחה
ותקשור6 אחסנה 11.610.31.414.7תחבורה, 13.27.9Transport, storage and

communication
עסקיים7 ושירותים 10.46.34.210.4פיננסים 8.97.5Financing and business

services
ציבוריים8 49.219.130.311.3שירותים 12.713.9Public and community

.וקהילתיים services
ואחרים9 אישיים .7.03.73.49שירותים 1 8.98.9Personal and other services

בכל ידמהמועסקים משלח
Of employed in each

יד occupationOccupationשלח
מדעיים0 מקצועות 14.18.85.312.8בעלי 13.113.7Scientiifc and academic

workersואקדמיים
חופשיים1 מקצועות 28.19.618.312.8בעלי 15.016.4Other professional, technical

ודומיד טכניים andאחרים, related workers
8.1(0.4)4.53.9מנהלים2 8.4(7.4)Administrators and managers
ודומיהם3 פקידות 19.48.810.99.5עובדי 8.27.5Clerical and related workers
סוכנים4 מכירות. 7.14.92.07.4עובדי 7.46.8Sales workers

וזבנים
שירותים5 13.76.07.69.0עובדי 9.08.8Service workers
בחקלאות6 8.9(0.8)5.74.9עובדים 8.6(7.5)Agricultural workers
מקצועיים78 35.732.92.711.3עובדים 11.08.0Skilled workers in industry, mi

במחצבים, ,ningבתעשייה, building and transport
בתחבורה andבבנייה. other skilled workers

אחר מקצועיים ופועלים
בתעשייה.9 אחרים 5.44.31.09.3עובדים 9.912.0Other workers in industry,

ובבנייה transportבתחבורה and building and
מקצועיי בלתי unskilledופועלים workers

Excl. Bedouins in the South.
Incl. not known.

בדרום. בדוים כולל לא 1

ידוע. לא כולל 2
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ושעות משבוע פחות מעבודתם הנעדרים מועסקים1 י"ב/22. לוח
כלכלי וענף היעדרות סיבת לפי בשבוע, היעדרות

TABLEXII/22. EMPLOYED PERSONS1 ABSENT FROM WORK LESS THAN ONE WEEK

AND WEEKLY HOURS OF ABSENCE, BY CAUSE AND ECONOMIC BRANCH

שעות
מעבודתם בשבוענעדרים היעדרות

היעדרות סיבת Absenteסמל from workWeekkCauseof absence
s of absencehou

כלכלי וענף Codeand economic branch

198019811982198019811982

Thousands ionsאלפים Millמלונים

הכל2 169.6סך 153.1162.62.022.122.06TOTAL2

היעדרות Causeסיבת of absence
17.0חופשה 12.921.30.200.230.30Leave
24.0מחלה 20.626.30.310.370.41Illness
85.0חגים 84.180.11.010.990.87Holidays

ומשפחתיות אישיות 10.9סיבות 11.07.30.120.120.08Personal and family reasons
אחרת 23.9סיבה 16.517.90.290.3 10.28Other ca use

ידוע 8.8לא 8.09.70.090.100. IINot known

כלכלי Economicענף branch
ודיג ייעור חקלאות. 04.2 4.64.90.070.070.07Agriculture, fores 1 ry and fishing

וחרושת) ןכרייה תעשייה 1244.7 39.844.00.570.580.59Industry (mining and
manufacturing)

ומים חשמל 32. 1 2.02.50.030.030.04Electricity and water
ועבודות (בנייה בינוי 49.3II. 1II. 60.170.140.18Construction (building and

publicציבוריות) works)
אוכל שירותי מסחר. 516.7 14.814.90.180.190.18Commerce, restaurants and

hotelsוהארחה
ותקשורת אחסנה תחבורה, 610.3 10.09.70.130. 130.11Transport, storage and

communication
עסקיים ושירותים פיננסים 718.1 13.714.90.170.210.18Financing and business

services
ציבוריים שירותים 856.5 49.052.00.610.680.62Public and community

servicesוקהילתיים
ואחרים אישיים שירותים 96 9 7 67 60 {¥)11 >1ul\ /10

אחוזים

U.W7 w. \/ll

Percentages

הכל 100.0סך !00.0100.0100.0100.0100.0TOTA L

היעדרות Causeסיבת of a bsence
10.6חופשה 8.913.910.411.415.5Leave
14.9מחלה 14.217.216.118.321.1Illness
52.9חגים 58.052.452.349.044.8Holidays

ומשפחתיות אישיות 6.8סיבות 7.64.86.25.94.1Personal and family reasons
אחרת 14.9סיבה 11.311.715.015.314.4Olher cause

כלכלי iconomic]ענף branch
ודיג ייעור חקלאות. 02.5 3.03.03.5J. !3.4Agriculture. forestry and fishing

וחרושת) (כרייה העשייה 1226.5 26.127.128.227.528.6Industry (mining and
manufacturing)

ומים חשמל 31.2 1.31.51.51.41.9lilectricity and water
ועבודות (בנייה בינוי 45.5 7.37.28.46:68.7Construction (building and

publicציבוריות) works)
אוכל שירותי מסחר. 59.9 9.79.28.99.08.7Commerce, restaurants and

hotelsוהארחה
ותקשורת אחסנה תחבורה. 66.1 6.66.06.46.25.3Transport. storage and

nim itmcut icin
עסקיים ושירותים פיננסים 710.7 9.09.28.410.08.7Financing andbusiness

services
ציבוריים שירותים 833.5 32.132.130.232.230. 1Public and community

servicesוקהילתיים
ואחרים אישיים שירותים 94.1 4.94.74.53.84.4Personal and olher services

I Excl. Bedouins in the South.
2 Incl. economic branch not known.

בדרום. בדוים כולל לא 1

ידוע. לא כלכלי ענף כולל. 2
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מין גיל, ועבודה2, לימודים לפי /1434 בגיל אוכלוסייה י"ב/23. לוח
אוכלוסייה וקבועה

TABLEXII/23.POPULATION AGED 1434', BY STUDY AND WORK2, AGE, SEX AND

POPULATION GROUP
1982

כולל סך
Grand
total

Age group גיל קבוצת
מזה:
יהודים
הכל סך
Thereof:
Jews 
toial

Ageקבוצת group גיל

141718293034141718293034

כולל ]DGRAND TOTAL
אלפים 1,377.1280.5781.9314.71,149.3219.5649.6280.2 thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

43.911.146.167.845.610.446.870.1Work1עונדים'

3.96.03.72.54.57.54.22.8Studyלומדים

לומדים 39.85.142.264.940.82.942.366.9Doלא not study
עובדים1 56.188.953.932.254.489.653.229.9Doלא not work1
77.910.92.222.381.610.92.4Study'22.6לומדים

לומדים 33.310.942.629.931.87.841.927.2Doלא not study

.6PSגבריםאלפים 5144.1396.9157.5582.8112.3330.71J9.SMales thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages

51.214.151.384.949.511.847.684.3Work1עונדים'

4.16.33.73.24.77.84.13.6Studyלומדים

לומדים .46.87.747.481לא I44.53.943.380.0Do not study
עובדים' 48.885.948.715.150.588.252.415.7Doלא not work1

23.176.811.63.022.479.311.23.4Studyלומדים

לומדים .25.49.036.711.9לא 27.78.740.812.0Do not study

אלפים 678.6136.43H5.0157.2566.5107.2318.9140.4Femalesנשים thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0106.0percentagesלאחוזים

36.47.840.750.741.59.046.056.0Work1עובדות'

3.65.63.71.84.37.14.42.0Studyלומדות

לומדות 32.62.336.848.637.01.941.453.8Doלא not study
עוברות' 63.692.259.349.358.591.054.044.0Doלא not work1
22.079.010.21.322.284.010.61.4Studyלומדות

לומדות 41.313.048.747.836.06.843.1424Doלא not sludy

1 Excl. Bedouin in the South. 2 Work employed
persons; do not work  unemployed and not in labour
force. 3 Includes not known.

לא עובדיםמועסקים; 2 בדרום. כוללבדוים אינו 1

העבודה. בכוח ואינם מועסקים בלתי עוניים
ידוע. לא כולל ו.
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שנות גיל, אוכלוסייה, קבוצת מין, לפי מועסקים, בלתי י"ב/24. לוח
בישראל האחרונים החודשים ב2ו ועבודה לימוד

TABLEXII/24.UNEMPLOYED, BY SEX, POPULATION GROUP, AGE, YEARS OF
SCHOOLING AND WORK DURING LAST 12 MONTHS IN ISRAEL

1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974

ל םא י ndפ sous aTh
הכל2 34.335.142.547.444.736.863.668.468.4TOTAL1סך

18.218.823.926.223.419.634.736.937.7Malesגברים
16.015.718.621.221.517.229.031.530.4Femalesנשים

31.332.338.444.740.234.557.761.559.1Jewsיהודים
יהודים on^2.93.04.12.74.12.55.66.79.3לא  Jews

גיל Ageקבוצת group
14 174.63.94.75.45.03.55.35.45.31417
18  2413.013.717.117.917.614.324.426.726.01824
25  347.79.311.713.613.111.919.321.820.92534
35  546.76.47.38.47.15.811.412.613.83554
55+2.31.81.82.11.91.33.21.92.455+

לימוד Yearsשנות of. schooling
0  42.72.32.62.31.61.22.72.42.604
5810.610.311.613.210.68.514.014.613.958
91215.216.220.223.524.320.735.739.039.6912
13 +6.36.57.67.77.36.210.411.711.613+

האחרונים החודשים Inב12 the last 12 months
בישראל 16.516.522.322.221.418.930.834.134.4Workedעבדו in Israel

בישראל עבדו 7.818.620.225.223.317.932.834.334.0Did!לא not work in Israel

1א ו n<P Iageי s'rce nPe
הכל 3.03.13.63.93.62.94.85.15.0TOTALסך

2.42.53.13.32.92.44.14.34.4Malesגברים
4.34.44.75.24.83.86.06.46.0Femalesנשים

3.13.13.64.13.53.04.95.14.8Jewsיהודים
2.82.83.62.33.32.04.24.86,3Nonלאיהודים Jews

גיל Ageקבוצת group
14 1711.310.112.713.913.210.015.215.014.21417
18  246.97.39.49.89.27.612.914.314.11824
42.73.03.53.83.42.94.55.04.72534נ25
35  541.61.51.71.91.61.32.52.62.73554
55+1.21.01.01.11.01.61.60.92.555+

לימוד Yearsשנות o f schooling
0  42.52.32.72.51.81.43.33.13.704
5  83.43.43.84.43.73.04.95.35.258
9 123.33.44.24.64.53.76.16.56.3912
13+2.72.62.92.72.31.93.03.13.013+

האחרונים החודשים 1 nבי the last 12 months
בישראל 1.61.61.91.81.71.52.32.52.5Workedעבדו in Israel

בישראל עבדו 1.71.81.72.11.91.42.52.52.5Didלא not work in Israel

/I See note 7to Table XII1.
2 Incl. yearsof schooling not known.
3 Of civilian labour force in each cell.

יכ/1. ללוח 7 הערה ראה 1

ידועות. לא לימוד שנות כולל 2
תא. בכל האזרחי העבודה מכוח 3
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חיפוש אופן עבודה, חיפוש משך לפי מועסקיס, בלתי י"ב/25. לוח
ומין עבודה

TABLEXII/25.UNEMPLOYED, BY DURATION AND MODE OF SEEKING WORK

AND SEX

1982

הכל197919801981 נשיםגבריםסך
TotalMalesFemales

הכל1אלסים 36.863.668.468.437.730.4TOTAL1סך thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

Duration of seeking
work (weeks)

עבודה חיפוש משך
(שבועות)

17.34.04.04.24.63.71

211.77.96.66.46.27.42

36.44.04.34.84.95.03

417.611.813.011.59.213.44

5  816.816.616.618.018.916.458

9 1317.018.116.214.614.015.1913

14+. 23.237.739.240.542.339.214+

ו ו ב ע חיפוש האופן ■Mode o f seeking work

התעסוקה שירות 43.157.257.155.260.5דרך 48.5Employment service

בעיתונות 30.623.424.027.319.537.3Advertisementמודעה in the press

אישית 13.111.812.210.613.66.3Personalפנייה application

7.83.73.13.12.94.0Friendsידידים

5.63.93.53.83.53.9Otherאחו

1 Excl. Bedouins; inch not known. ידוע. לא כולל בדוים: כולל לא
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ומועד העבודה להפסקת סיבה לפי מועסקים/ בלתי י"ב/26. /|1לוח Will I .I■^' W .US / U'|S

האחרונה עבודתם nposn

TABLEXII/26.UNEMPLOYED1, BY CAUSE OF STOPPING WORK AND DATE OF
STOPPING LAST EMPLOYMENT

1982

נשים

Females
גברים
Males

הכל סך

Tolal
19X1 1980 1979

Worked in Israel in the last 12 months האחרונים החודשים ב2ו בישראל עבדו
22.111.7TOTAL2 thousands
100.0100.0 percentages

Cause of stopping work
Dismissed due to stall reduction 2 1.0 42.3
End of work or contract (inel. 20.0 17.4
seasonal work)

Dissmissed lor other reasons 13,3 12.9

Resigned 41.0 24.9
Retired  (1.5)
Other (4.8) (1.0)

Worked in Israel prior to the lasi 12 months
or did nol work al all

14.818.2TO! AL thousands
100.0100.0percentages

Beforeseeki rig work
37.514.0Served in the army
24.330.2Studied
(3.5)(1.7)New immigrants

46.4House wives
34.77.8Other

24.5

27.6
(2.5)

25.7
19.8

Thereof: Worked in Israel prior to the last 12 months

33.7

I 00.0

35.1

18.4

12.8

30.2

)1.0)

)2.6)

33.0
100.0

34.1

100.0

41.6
16.4

9.8
25.5

(0.7)
5.9

34.3
100.0

23.7

25.5

13
27.1

20.4

30.8

100.0

37.2
14.1

9.1

17.8

(0.7)

21.1

18.9

100.0

הכל2אלפים סך
אחוזים 

עבודה להפסקת סיבה
14.6 צימצומים בגלל פוטרו
14.6 הסתיימו החוזה או העבודה

עונתית) עבודה וכולל
8.6 אחרות מסיבות פוטרו
34.1 התפטרו
(0.5) לגמלאות יצאו
27.6 אחר

האחרונים החודשים 11 לפני בישראל עבדו
כלל עבדו לא או

17.9 הכל2אלפים סך
100.0 אחוזים 

העבודה חיפוש לפני
19.9 בצה"ל שירתו
25.1 למדו
4.1 חדשים עולם
35.7 בית עקרוה
15.2 אחר

האחרונים החודשים 12 לפני כישראל עבדו מזה:

32.8

100.0

24.7

20.2
4.4

24.4
18.4

הכל2אלפים 9.616.818.317.97.510.4TOTAL2סך thousands
אחוזים' 100.0I 00.0100.0100.0I 00.0100.0 percentages

האחרונה עבודתם Stoppedהפסיקו last work
שנים 2 עד ו 40.039.443.138.647.932.412לפני: years ago
שנים ו. עד 2.1X923.024.923.921).524.5'23
שנים 4 עד 311.613.912.713.113.712.734
שנים 5 עד 44.2(4.2)5.55.7(4.1)(6.9)45

ויותר שנים 525.319.413.818.813.723.55 years ago or more

I Excl. Bedouins in the South and institutions.
2 Incl. not known.

ומוסדות. בדרום בדוים כולל לא 1
ידוע. לא כולל 2
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ולפי הבית משק לראש קירבה יחס לפי מועסקים1, י"ב/27.בלתי לוח
בית במשק 14 מבני למטה וילדים מועסקים בלתי מספר

TABLEXII/27.UNEMPLOYED1 BY RELATIONSHIP TO HOUSEHOLD HEAD AND BY
NUMBER OF UNEMPLOYED AND OF CHILDREN UNDER AGE 14 IN HOUSEHOLD

הכל אחרכן/בתראשסך
בית זוגמשק

TotalHead ofSpouseOther
household

1981
(אלפים) כולל 6S426.415.226.8GRAND.סך TOTAL (thousands)

3.83.8Singleבודד
הכל 64.522.515.226.7Nonsingleלאנודדסך tola/

בית במשק מועסק בלחי 154.520.114.020.31 unemployed in household
בית במשק מועסקים בלתי 2+10.02.41.26.424 unemployed in household

ילדים 24.08.13.512.3Withבלי no children ביח במשק ילדים 40.614.511.714.5Withעם children in household 
הכל totalסך

ילד 15.64.64.36.71ו child
ילדים 212.14.64.43.11 children
ילדים 37.02.32.32.43 children
ילדים 4+5.93.0(0.7)2.24+ children

(אחוזים) כילל 100.038.622.239.2GRANDסך TOTAL (percentages)
100.0100.0Singleבודד

הגל סך בודד 100.034.923.641.5NonSingleלא total
בית במשק מועסק בלתי 1100.036.925.737.3) unemployed in household

ביה במשק מועסקים בלתי 2+100.024.012.064.024 unemployed in household
ילדים 100.033.914.651.5Withבלי no children ביח כמשק ילדים 100.035.628.735.6Withעם children in household

הכל totalסך
ילד 100.029.527.642.91ו child

ילדים 2100.038.036.425.62 children
ילדים 3100.032.932.934.33 children
ילדים 4+100.050.8(11.9)37.344 children

(אלפים) כולל 68.4סך
1982

27.813.726.8GRAND TOTAL (thousands)
בודד

הכל סך 3.9לאבודד
64.4

3.9
23.913.726.8

Single
Nonsingle total

בית במשק מועסק בלחי 1

בית במשק מועסקים בלתי 2+
54.7
9.7

21.5
2.4

12.5
1.1

20.7
6.2

1 unemployed in household
24 unemployed in household

ילדים בלי
ביח במשק ילדים עם

הכל סך

28.1
40.2

12.0
15.8

2.7
11.0

13.4
13.4

With no children
Wilh children in household

total
ילד ו

ילדים 2
ילדים 3
ילדים 4+

14.5
13.1
6.7
6.0

4.4
5.1
2.9
3.5

3.7
4.4
2.2
(0.7)

6.4
3.6
1.6
1.8

1 child
2 children
3 children
44 children

(אחוזים) כולל סך
בודד

הגל סך בודד לא
100.0
100.0
100.0

40.7
100.0
37.1

20.1

21.3

39.2

41.6

GRAND TOTAL (percentages)
Single
NonSingle  total

בית במשק מועסקים בלתי !

2+
ילדים בלי בית במשק ילוים עם

הכל סך

100.0
100.0
100.0
100.0

39.3
24.7
42.7
39.3

22.9
11.3
9.6
27.4

37.8
63.9
47.7
33.3

1 unemployed in household
24
With no children
With children in household

total
ילד ו

ילדים 2
ילדים 3
ילדים 4+

100.0
100.0
100.0
100.0

30.3
38.9
43.2
58.3

25.5
33.6
32.8
(11.7)

44.1
27.5
23.9
30.0

1 child
2 children
3 children
4+ children

בדרום. ובדוים מוסדות כולל לא 11 F.xcludine institutions and Bedouins in the South.



עבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל אוכלוסייה י"ב/28. לוח
חלקית לעבודה וסיבה מין ושנתיות, שבועיות

TAB^EXH/28.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY WEEKLY AND ANNUAL
LABOUR FORCE CHARACTERISTICS, SEX AND CAUSE OF PARTTIME WORK

1982

שבועיותתכונות עבודה כוח

forceאוכלוסייה characteristiesWeekly labou
.x.

14+ בגיל
עבודה כוח £nמועסקיםPopulaתכונות ".£Annual labour

הכלtion1שנתיות ^Employedenסך Sforce characteristics
aged
14+Total

* O
n a§|

rtP.  o
b is Fisחלקיתמלא

FullPatr!<;§
timetime. aEט.ם *

a ■^

£h

ל םא י sandsThouפ
כולל 2,648.71,338.1827.5310.0133.667.01,310.6GRANDסך TOTAL

Thereof:
החודשים ב12 .1.425.71.305.1827עבדו S310.0133.634.0120.6Worked during last 12 months

הכל2 האחרוניםסך total2
יותר או שבועות 411,192.31,142.2758.0258.6116.78.950.141 weeks or more

שבועות 1  40223.6154.965.949.015.824.268.7140 weeks

הכל סך י 1,302.6842.7602.8118.184.837.0459.9MALESTOTALגברים
:Thereofמזה:

החודשים ב12 898.0828.0602.8118.184.822.370.9Workedעבדו during last 12 months
הכל2 סך האחרונים total2
יותר או שבועות 41776.2739.7559.099.614A6.736.541 weeks or more

שבועות ו  40116.483.141.217.49.515.033.3140 weeks

חלקית לעבודה וסיבה ח 0א י sntagז ePerc eCause of parttime work
הבל שבועותסך 1  40100.0100.0100.0I0O.O100.0/00.0100.0/ 40 weeks total

נכות או 11.1Illness(2.8)11.912.28.321.327.0מחלה or disability
לפנסיה 14.9Retirement(0.8)(1.8)7.3(0.2)5.72.0יצא

הסתיימה 8.510.08.18.514.314.34.7Endהעבודה of work
מצא ולא עבודה 32.742.843.026.327.671.17.6Soughtחיפש work and did not find

35.7Studies(4.4)(9.8)20.614.416.421.0לימודים
19.7Army(2.1)(7.4)12.29.113.36.2צה"ל
6.2Other(4.5)8.59.510.79.312.1אחר

פ םאל andי sTh0u s
הכל סך 1,346.1495.4224.7191.948.830.0850.7FEMALESנשים TOTAL

:Thereofמזה:
החודשים ב12 526.8477.1224.7191.948.811.749.7Workedעבדו during last 12 months

הכל2 סך האחרונים total'
יותר או שבועות 41416.1402.5199.0159.0 _42.32.213.641 weeks or more

שבועות ו 40107.271.8 24.731.66.39.235.4140 weeks

חלקית לעבודה וסיבה ח םא י ntagז ePerc eCause of parttime work
הכל סך שבועות 1 40100.0100.0100.0WO.O100.0100.0100.0/40 weeks total

נכות או 7.3Illness(1.3)6.614.7(2.3)5.85.1מחלה or disability
לפנסיה 5.4Retirement(0.8)(0.5)2.1יצאה

הסתיימה 15.011.1End(9.4)7.76.13.44.9העבודה of work
מצאד ולא עבודה 59.75.4Sought(10.6)20.327.829.220.3חיפשה work and did not find

בית 28.4Housewife(6.6)27.126.520.036.432.2עקרת
28.3Studies(10.2)(14.0)21.317.820.918.5לימודים
8.1Army(1.4)(4.9)8.18.117.13.7צה"ל
6.0Other(5.5)(13.7)7.58.27.28.8אחר

1 Excl. institutions and Bedouins in the South.
2 Incl. number of working weeks not known.

בדרום. ובדוים מוסדות כולל אינו 1

ידוע. לא עבודה שבועות מספר כולל 2
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עירוני לשכיר וממשכורת משכר לשעה ברוטו הכנסה מדד י"ב/29. לוח
TABLEXII/29.INDEX OF GROSS INCOME PER HOUR FROM WAGES AND SALARY

PER URBAN EMPLOYEE

1982

Economic barnch
and occupation

PI
נשים
Women

גברים
Men

הכל סך
Tola)

1981 1980 1970 יד ומשלח כלכלי ענף

Urban employees
)thousands)1

Average income per hour from
wages and salary (IS)

Percent change in consumer
prices21

E c o n 0 m i c branch
Industry (mining and manufactu
irng)

Agriculture, forestry and fishing
Electricity and water
Construction (building and public
works)

Commerce, restaurants and hotels

Transport, storage and communi
' cation
Financing and business services
Public and community services

Personal and other services

Occupation
Skilled workers in industry, mining
building and transport and other
skilled workers

Scientiifc and academic workers

Other professional, technical and
related workers

Administrators and managers
Clerical and related workers
Sales workers

Service workers
Agricultural workers
Other workers in transport and
unskilled workers

100.0

26.4

0.9
15
6.0

9.1

6.5

10.4
34.7

4.2

25.1

9.1

15.8

4.0
24.1
3.8

11.5
0.9
4.5

313.0 505.5 818.5 827.4 814.5 594.5

53.0 65.7 61.8 27.5 11.3 0.4

112.2 128.4 2,084.9

Indices מדדים
בתעשייד.=100.0 לשכיר הכנסה

Income per employee inindustry 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

. . (91.9) 94.5
(201.9) 123.7 132.8
(119.3) 82.0 86.7

98.4 89.3 86.4

130.3 107.3 110.1

94.4 100.3 77.7
138.1 130.5 143.1
89.4 89.4 105.8

84.5

115.1

87.4 98.0

121.4 117.3

128.8 120.1
130.0 103.6

78.6 62.2

110.3
101.8

61.7

113.9 116.0 123.4
106.8 107.7 118.2

71.3 79.3 73.4

וכו'=100.0 בתעשייה מקצועי לשכיר הכנסה
Income per skilled employee in industryetc.= 100.0

100.0 100.0 100.0I 00.0 100.0 100.0

239.7 172.9 169.9 172.1 156.5

200.5 142.7 135.5 143.6 137.7

(239.9) 168.1 171.4 172.) 156.5
148.0 113.7 102.7 107.6 106.3
139.3 108.2 103.7 100.7 90.6

105.3 77.4 72.8 74.1 77.1
113.8 85.6 86.8 78.0 79.8
71.3 81.7 79.3 76.8 76.0

עירוניים שכירים
(אלפים)'

לשעה ממוצעת הכנסה
(שי) ומשכורת משכר

השינוי אחוז
לצרכן2 במחירים

כלכלי ענף
וחרושת) (נוייה תעשייה

ודיג "עור חקלאות.
ומים חשמל

ועבודות (בנייה בינוי
ציבוריות)

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

אחסנה תחבורה.
ותקשורת

עסקיים ושירותים פיננסים
ציבוריים שירותים

וקהילתיים
ואחרים אישיים שירותים

יד משלח
כתע מקצועיים עובדים

במחצבים בבנייה. שייה.
ופועלים ובתחבורה
אחרים מקצועיים

מדעיים מקצועות בעלי
ואקדמיים

חופשיים מקצועות בעלי
ודומיהם טכניים אחרים.

מנהלים
ודומיהם פקידות עובדי
סוכנים מכיוות. עובדי

וזבנים
שירותים :ובדי

כחקלאות וכדים
ופועלים בתחבורה ובדים

מקצועיים בלתי

I Including employees whose economic branch or occupation
are not known. 2 As against previous survey peirod as
specified in the table; see introduaion to Chapter XI"Income
Survey"

אינם ידם משלח או הכלכלי שהענף כולל.שכירים 1

כלוח; נקובה קודמת סקר תקופת לעומת 2 רועים.
הכנסות". "סקר י"א לפרק מבוא "
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לפי עבודתם, במקום שנים מחמש פחות שעבדו שבירים י"ב/30. לוח
לידה ויבשת לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת גיל, עבודה, מציאת דרך
TABLEXII/30. EMPLOYEES WHO WORKED LESS THAN FIVE YEARS AT THEIR
PLACE OF WORK, BY MODE OF FINDING WORK, AGE, POPULATION GROUP,

YEARS OF SCHOOLING AND CONTINENT OF BIRTH
IV VI 1980

עבודהדיך מציאת
Mode of finding work

מודעותלשכות
פנייהבעזרתבעיתוןעבודה
שירוה שלידידיםופנייהשל

הכל אחרהמעסיקואולמעסיקהתעסוקהסך
TotalLabourAdvertiseקרוביםEmployOther

exchangesmerits inThrougher's
ofemploythe pressfriends orapplica
mentand appli■relativestion
servicecation to

employer

אלפים
.111011
sands

Percentagesאחוזים

כולל 486.415.5סך 100.034.631.19.89.0GRAND TOTAL

Ageגיל
1424168.417.7 100.032.733.36.69.61424
25  4189.511.8נ 100.038.830.19.49.92534
35  4463.217.0 100.033.426.715.07.93544
45  5436.616.8 100.028.634.6(14.3(5.7)4554

55 +28.822.4 100.027.530.314.4(5.6)55+

הכל סך  יהודים 442.116.4מזה: 100.032.931.210.39.2THEREOF: JEWS  TOTAL

לימוד ושנות לידה Continentיבשת ol birth and years
olschooling

הכל סך  102.422.8אפיהאסריקה 100.027.932.09.1.S2AsiaAfrica  total
0  839.727.4 100.022.435.78.0(6.5)08
9 1248.322.2 100.030.631.6.7.97.7912
13+14.0(12.5) 100.0.35.822.2(15.7)(13.8)13+

הבל סך  114.117.0אידופהאמדיקה 100.033.427.411.910.3EuropeAmerica  total
0821.533.8 100.018.931.3(9'1)(6.9)08
9  1244.319.6 100.032.929.511.5(6.5)912
13 +47.96.8 100.040.923.713.714.913 +

הכל 0ך  225.413.1ישראל 100.034.932.710.09.3Israel  total
0 23.621.8א 100.024.439.7(8.5)(5.6)08
9  12130.817.0 100.033.335.47.07.3912
13+70.3(3.0) 100.041.825.115.914.213+

I.A HOUR AND WAGliS 3X4



וב ב975ו תעסוקה לפי ומעלה, 25 בני של תעסוקה י"ב/ו3. לוח
לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת לימוד, שנות גיל, ,1980

TABLEXII/31.EMPLOYMENT OF AGED 25 AND OVER, BY EMPLOYMENT IN 1975

AND 1980, AGE, YEARS OF SCHOOLING, POPULATION GROUP AND CONTINENT OF

BIRTH
IV VI 1980

Worked in Israel בישראל עבדו

לאI9753ב1980
לא לאאך עבדואך
Didב980וב1975
In 1980In 1975not
bu tnotbut notwork
in 1975in 1980

I9753
וב980ו
In 1975
and 1980

אוכלוסייה
ב1980
Popula
tion in
1980

Thousandsאלפים

כולל2 1,811.7892.1154.0101.86S6.4GRANDסך TOTAL2
Ageגיל

25  34582.8303.3102.631.2142.62534
35  44340.3210.428.09.092.03544
45  54312.5192.315.210.293.74554
55  64265.4135.85.220.3103.45564

65 +310.650.33.131.1224.765+

לימוד Yearsשנות of schooling
0  4312.577.08.617.3208.8
58478.8220.724.529.5202.758
9 12630.5352.861.336.7176.1912

13+378.1236.659.017.863.713+

הכל2 סך  יהודים Thereof:Jews/1.627.5816.6150.696.9556.9מזה:  lota2
לידה Continentיבשת of birth

554.3269.036.728.8218.3AsiaAfircaאסיהאפריקה
661.6308.850.944.0255.0EuropeAmericaאירופהאמריקה

הכל סך  410.4238.262.924.083.0Israelישראל  total
אסיהאפריקה יליד. 138.574.022.49.132.2Fatherהאכ born: AsiaAfirca

1.9EuropeAmerica!207.5128.332.8אירופהאמריקה 33.6
62.935.37.53.017.2Israelישראל

Percentagesאחתים
כולל 100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL
יל Ageג

25  3432.234.066.630.621.72534
35  4418.823.618.28.814.03544
455417.221.69.910.014.34554
55  5414.715.23.419.915.85564
65+17.15.62.030.634.265+

לימוד Yearsשנוח of schooling
0  417.48.65.617.132.104
5  826.624.915.929.131.158
9 1235.339.840.036.227.0912

13+21.026.738.517.69.813 +
הכל סך  יהודים :100.0100.0100.0100.0100.0Thereofמזה: Jews  total

לידה Continentיבשת of birth
34.133.024.429.839.2AsiaAfricaאסיהאפריקה

40.737.833.845.545.8EuropeAmericaאיוופהאמדיקה
הכל סך  25.229.241.824.814.9Israelישראל  total

אסיהאפריקה יליד: 8.59.114.99.45.8Fatherהאב born: AsiaAfrica
12.815.721.812.3EuropeAmericaאירופהאמריקה 6.0

3.94.35.03.13.1Israelישראל

1 Incl. employment in 1975 not known.
2 Incl. yearsof schooling and continent of birth not known.

ידועה. לא ב975ו תעסוקה כולל 1

ידועות. לא לידה ויבשת לימוד שנות כולל 2
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וב ב1975 בישראל שעבדו ומעלה 25 בגיל מועסקים י"ב/32. לוח
ומשלח כלכלי ענף לימוד, שנות גיל, מין, לפי כלכלי, ענף ושינו 1980

ב980ו יד

** ** 1980

הכל גבריםTotalסך

הכל (אחוזים)שינוסך הכלענף שינוסך
Changed(אלפי0) branch (percents)(אלפים)(percents)

TotalTotalסמל
(thousעיקריראשימשנה(thousמשנה
ands)MinorMajorMainands)Minor

הכלי 892.118.517.313.6619.618.4סך

גיל
25  34303.329.327.421.5192.830.4
35  6.915.812.5148.217.5י44210.41
45  54192.311.210.58.3132.910.5
55  64135.89.59.27.0103.09.7
65+50.313.212.09.842.714.4

לימוד שנות
08297.715.214.311.7235.415.4
9 12352.820.319.316.0243.919.6
13+236.620.218.312.7136.321.7

ב980ו כלכלי ענף
ודיג0 ייעור 43.89.710.38.031.811.1,חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 211.220.419.514.8177.319.8תעשייה
ומים3 (7.0)8.0(8.0)(8.0)(8.0)8.7חשמל
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 63.714.413.39.461.014.4בינוי
והארחה5 אוכל שירותי 113.224.123.119.080.825.1מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 70.911.911.59.961.810.7תחבורה,
עסקיים7 ושירותים 70.227.426.324.041.426.9פיננסים
וקהילתיים8 ציבוריים .268.3שירותים 16.714.710.2131.417.7
ואחרים9 אישיים 38.320.319.618.623.120.9שירותים

ב1980 יד משלח
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 75.020.017.411.349.020.0בעלי
ודומיהם1 טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 117.415.413.48.850.218.0בעלי
41.513.912.67.538.713.6מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 158.523.322.119.180.120.4עובדי
וזבנים4 סוכנים מכירות, 75.922.020.917.056.423.8עובדי
שירותים5 93.619.818.917.248.921.2עובדי
בחקלאות6 44.110.210.89.032.713.0עובדים
במחצבים.78 בתעשייה, מקצועיים 234.616.915.912.1218.717.0עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים בתחבורה בבנייה,
ובבנייה9 בתחבורה בתעשייה, אחרים 39.820.720.116.035.319.9עובדים

מקצועיים בלתי ופועלים

.o'vit לא יד ומשלח כלכלי ענף כולל
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TABLEXII/32. EMPLOYED PERSONS AGED 25 AND OVER WHO WORKED IN
ISRAEL IN 1975 AND 1980 AND CHANGED ECONOMIC BRANCH, BY SEX, AGE,
YEARS OF SCHOOLING, ECONOMIC BRANCH AND OCCUPATION IN 1980

IV VI 1980

MalesנשיםFemales

(אחוזים) הכלענף (אחוזים)סך ענף שינו
Changed branch(אלפים)Changed branch (percents)

TotalCode
עיקריראשימשנהthous)עיקריראשי
MajorMainands)MinorMajorMain

17.513.9272.517.1 18.713.1TOTAL1

Age
28.722.8110.525.3 27.519.32534
16.612.962.213.7 15.211.53544
9.88.259.412.0 12.78.34554
9.67.332.7(8.0) (9.1)(6.0)5564
13.211.07.6(5.5) (7.0)(3.1)65+

Years of schooling
14.611.962.313.2 14.310.308
18.715.3108.920.7 21.617.3912
20.214.5100.215.6 18.310.113 +

Economic branch in 1980
12.0(8.9)12.0(5.8) (5.8)(5.8)Agriculture, forestry and fishing0
18.8!3.933.923.0 23.719.4Industry (mining and manufacturing)12
(7.0)(7.0)(0.7)Electricity and water3
13.49.3(2.8)Construction (building and public works)4
23.720.132.421.6 22.016.2Commerce, restaurants and hotels5

10.38.79.1(20.3) (20.3)(18.9)Transport, storage and communication6
26.024.828.826.6 28.222.9Financing and business servicesר

16.212.2136.813.3 15.78.3Public and community services8
20.318.615.1(18.7) (19.5)(18.7)Personal and other services9

Occupation in 1980
18.012.726.016.3 19.9(8.7)Scientific and academic workers0
17.112.267.110.7 13.26.2Other professional, technical £ relatedworkers1

12.3(7.4)(2.8)Administrators and managers2
19.116.878.425.2 26.221.5Cleircal and related workers3
22.318.919.5n.O 17.0(11.7)Sales workers4
20.718.7 I44.717.1 18.315.6Service workers5
13.911.6 111.4(2.0) (2.0)(2.0)Agricultural workers6
16.112.415.9(12.9) 15.3(8.0)Skilled workers in industry, mining, building,78

transport and other skilled workers
19.215.44.5(26.0) (26.0)(20.9)Other workers in industry, transport,9

building and unskilled workers

Incl. economic branch and occupation not known.
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ב975ו ובחו"ל בישראל שעבדוי ומעלה 25 בני מועסקים י"ב/33. לוח
ומשלח בלבלי ענף לימוד, שנות גיל, מין, לפי יד, משלח ושינו וב1980

ב1980 יד

** ** 1980

הכל גבריםTotalסך

הכל (אחוזים)שינוסך יד הכלמשלח שינוסך
percents)Changed(אלפים) occupation(אלפים)(percents)

TotalTotalסמל
(thouעיקריראשימשנה(thouמשנה
sands)MinorMajorMainsands)Minor

הכל2 19.9סך 916.114.3 18.2635.121.2

גיל
25  3428.7 314.720.4 26.2199.631.8
35  4420.3 216.414.6 18.4152.321.7
45  5413.0 196.09.9 12.1135.413.3
55  6411.6 137.88.5 10.8104.412.8
65+16.0 51.310.7 14.243.517.9

לימוד שנות
0  817.6 301.912.7 16.2238.118.6
9 1220.7 360.014.5 18.8248.221.9
13+21.6 248.816.0 19.7144.524.0

ב980ו כלכלי ענף
ודיג0 ייעור 14.6חקלאות, 43.910.4 12.931.916.8

וחרושת)12 (כרייה 20.4תעשייה 219.014.2 18.3183.320.5
ומים3 (13.8)חשמל 9.2(8.4) (U.I)8.4(15.1)
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 16.0בינוי 64.812.6 14.661.816.0
והארחה5 אוכל שירותי 23.8מסחר, 115.019.3 23.481.926.7
ותקשורת6 אחסנה 17.9תחבורה, 72.013.8 16.262.617.2
עסקיים7 ושירותים 26.9פיננסים 72.218.4 24.942.631.9
וקהילתיים8 ציבוריים 18.2שירותים 276.812.6 16.3136.020.1
ואחרים9 אישיים 21.5שירותים 39.114.4 19.323.522.7

ב980ו יד משלח
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 19.2בעלי 80.913.1 17.153.719.8
ודומיהם1 טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 15.6בעלי 120.112.4 14.151.319.1
22.6מנהלים2 41.721.5 22.339.022.6
ודומיהם3 פקידות 23.1עובדי 162.314.7 21.981.326.8
וזבנים4 סוכנים מכירות, 24.1עובדי 77.320.2 24.057.626.6
שירותים5 23.3עובדי 96.017.0 21.549.526.1
כחקלאות6 15.9עובדים 44.311.9 14.232.919.1

במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 17.5עובדים 240.110.9 14.3223.617.6
אחרים מקצועיים ופועלים בתחבורה כבנייה,

ובבנייה9 בתחבורה בתעשייה, אחרים 25.8עובדים 41.422.6 25.936.324.5
מקצועיים בלתי ופועלים

ובחו"ל. בישראל  ב980ו בישראל,  ב1975 ו

ידועים. לא יד ומשלח כלכלי ענף כולל 2
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TABLEXII/33.EMPLOYED PERSONS AGED 25 AND OVER WHO WORDED1 IN

ISRAEL AND ABROAD IN 19?5 AND 1980 AND CHANGED OCCUPATION, BY SEX,

AGE, YEARS OF SCHOOLING, ECONOMIC BRANCH AND OCCUPATION IN 1980

IV VI 1980

MalesנשיםFemales

(אחתים) יד הכלמשלח 1סך (אחוזים)שינו יד ■ןשלח
Changed occupation(אלפים)(percents)Changed occupation

TotalCode
עיקריראשימשנהthaus)עיקריואשי
MajorMainands)MinorMajorMain

16.0 19.4281.017.310.7 15.7TOTAL2

Age
23.9 28.9115.223.514.6 21.62534
16.2 19.764.117.110.7 15.53544
10.8 12.460.612.57.8 11.44554
9.6 12.133.4(8.0)(5.0) (6.7)5564
12,2 16.27.8(5.6)(1.8) (3.1)65 +

Years of schooling
14.0 17.563.814.17.7 11.808
16.2 19.6111.818.210.7 17.0912
18.6 22.0104.318.312.5 16.513+

Economic branch in 1980
13.3 16.212.0(9.5)(2.9) (4.3)Agriculture, forestry and fishing0
14.4 18.335.819.312.9 17.8Industry (mining and manufactuirng(12
(9.2) (12.2)(0.8) Electircity and water3

13.1 14.53.0(16.2)(3.7) (16.2)Construction (building and public works(4
21.6 26.033.116.913.6 16.9Commerce, restaurants and hotels5

13.5 15.29.4(23.1)(16.1) (23.1)Transport, storage and communication6
24.5 29.629.719.8(9.7) 18.2Financing and business services7

15.4 18.4140.816.39.9 14.4Public and community services8

15.5 19.915.6(19.6)(12.8) (18.3)Personal and other services9

Occupation in 1980
12.6 17.727.218.014.1 15.9Scientific and academic workers0
17.3 18.068.813.18.8 11.2Other professional technical Sl related workers1

21.1 22.0(2.8)Administrators and managers2
20.3 25.281.019.59.0 18.7Clerical and related workers3

22.3 26.419.616.9(14.4) 16.9Sales workers4
22.1 25.146.520.511.9 17.9Service workers5

15.4 18.511.4(7.2)(2.2) (2.2)Agricultural workers6
10.9 14.316.5(16.3)(11.6) (14.4)Skilled workers in industry, mining, building,78

transport and other skilled workers
21.2 24.95.0(34.7)(32.2) (32.2)Other workers in industry, transport,9

building and unskilled workers

1 In 1975  in Israel. in 1980  in Israel and abroad.
2 Ind. economic branch and ח3110קו1€€0 not known.
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בין מעביד ושינו בישראל שעבדו ומעלה 25 בני מועסקים י"ב/34. לוח
ב980ו עבודה יישוב וצורת מין לפי ו1980, 1979

TABLEXII/34.EMPLOYED PERSONS AGED 25 AND OVER WHO WORKED /JV

ISRAEL AND CHANGED EMPLOYER BETWEEN 1975 AND 1980, BY SEX AND TYPE OF
LOCALITY OF WORK IN 1980

IVVI 1980

 Type of locality of work

נשים
Females

שינו
מעביד
Changed
employer

הכל סך
Total

גברים
Males

שינו
מעביד

Changed
employer

הכל סך
Total

כולל סך
Grand total
שינו
מעביד

Changed
employer

הכל סך
Total

עבודה יישוב צורת

TOTAL1
Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa
Other towns and
urban localities

Qibbuzim
Moshavim
Villages

TOTAL
Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa
Other towns and
urban localities

Qibbuzim
Moshavim
Villages

Thousands
65.8 272.5
6.3 30.7
17.8 58.2
5.5 24.6

32.3 136.0

(0.5)
(1.5)
(0.6)

(1.1)
13.1
4.0

Percentages
24.1 100.0
20.5 100.0
30.6 100.0
22.4 100.0
23.8 100.0

(11.5)
(15.0)

(100.0)
100.0
100.0

150.1
13.4
31.5
16.0
69.1

(II)
5.0
4.1

24.2
22.5
25.4
24.2
24.0

(19.0)
20.9
27.7

619.5
59.5
124.1
66.0
287.9

5.8
23.9
14.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

אלפים
216.0 892.1
19.7 90.3
49.3 182.3
21.5 90.6
101.3 423.8

(1.6) 6.9
6.5 37.0
4.7 18.8

אחוזים
24.2 100.0
21.8 100.0
27.0 100.0
23.7 100.0
23.9 100.0

(23.2) 100.0
17.6 100.0
25.0 100.0

הכל' סך
ירושלים

אביביפו תל
חיפה

ויישובים ערים
אחרים עירוניים

קיבוצים
מושבים
כפרים

הכל סך
ירושלים

אביביפו תל
חיפה

ויישובים ערים
אחרים עירוניים

קיבוצים
מושבים
כפרים

' lncL not known. ייוע. לא כילל ,

לפי בחודש, שביריבז למספר שכיר משרות מספר בין יחס י"ב/35. m1?
כלכלי ענף

TABLE XII/35.RATIO BETWEEN NUMBER OF EMPLOYEES' POSTS AND NUMBER

OF EMPLOYEES PER MONTH, BY ECONOMIC BRANCH

April  June of each <'ear י שנה כל יוני  אפריל
Economic branch §1981 1979 1977 1975 כלכלי ענף סמל

code

TOTAL
Agriculture, forestry and ifshing
Industry (mining and manufacturing)
Electricity and water
Construction (building and public works)
Commerce, restaurants and hotels
Transport, storage and communication
Financing and business services
Public and community services
Personal and other services'

1.091
1.194
1.066
1.014
1.127
1.104
1.058
1.081
1.097
1.224

.083

.080

.077

.088

.116

.070
.055
.083
.089
.139

1.072
1.157
1.045
1.000
1.114
1.100
1.041
1.060
1.082
1.103

1.096
1.063
1.047
1.025
I. 118
1.225
1.076
1.088
1.065
1.219

הכל סך
ודיג ייעור חקלאות.

וחרושת) (כרייה תעשייה
ומים חשמל

ציבוריות) ועבודות (בניה בינוי
והארחה אוכל שירותי מסחר,
ותקשורת אחסנה תחבורה,
עסקיים ושירותים פיננסים

וקהילתיים ציבוריים שירותים
ואחרים1 אישיים שירותים

0
12
3
4
5

6
7
8
9

Excl. household help. בית. עוזרות כולל אינו I
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EMPLOYMENT AND WAGES BY REPORTS TO THE
NATIONAL INSURANCE INSTITUTE

דיווחים פי על ושכר npitwn
לאומי לביטוח למוסד

שכיר למשרת ממועע ושכר שכר שכיר, משרות  י"ב/36. לוח
TABLE XII/36.  EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES PER

EMPLOYEE'S POST

לחודש Monthlyממוצע average

קודמתאחוז שנה לעומת שינוי
earlierPercent change on a year

ממוצעמשרות שכר
שכירשכיר ממוצעלמשרת שכישכר למשרות
ages#משרות(ש')שכר(אלפים) perAverage
Emplo('ש employee'sשכירAverage(מיליוני post
yees'Wageswages perEmplo
posts(IS million)employee'syees'במחיריםבמחירים

(thousands)post (IS)postsקבועיםשוטפים
At currentAt constant
pircesprices

1962574.718.2327.915.35.31962
1963615.521.8357.111.76.31963
1954653.626.0406.212.45.41964
'1964622.625.34119641
1965641.730.6483.117.59.11965
1966638.936.3570.419.110.21966
1967620.635.4572.90.41.21967
1968676.939.8599.13.21.11968
1969723.544.5626.94.62.11969

מיהודה, עובדים Newחדשהסידרהכולל seriesncl. workers from Judaea,
עוה וחבל Samariaשומרת and Gaza Area

720.5 196842.8591968
1969786.749.1629.25.22.61969
1970828.656.1685.38.52.31970
1971875.368.3785.615.43.11971
1972911.881.0894.213.70.71972
1973930.1105.21132.0 27.46.11973 

1974940.1145.01541.136.32.41974
1975976.9209.62153.236.62.11975
19761,004.3286.32852.833.01.41976
19771,034.1437.44233.048.410.61977
19781,065.6693.96513.154.01.51978

219791,153.11,432.31,2424.392.79.519792
19801,151.03,234.62,8100.2126.33.21980
19811,186.67,977.86,7233.1139.210.41981
\י 9821,212.717,851.714,7202.2118.90.4J9833

מיהודה, עובדים כולל .Exclלא workers from Judaea, עזה וחבל Samariaשומרון and Gaza Area
1968716.542.7601968
1969772.948.8637.96.13.51969
1970808.355.6694.69.02.71970
1971842.167.5804.216.44.01971
1972870.179.4913.313.90.91972
1973886.8103.21161.927.56.31973
1974896.7142.01581.136.22.31974
1975929.0204.92212.936.72.21975
1976959.7280.32923.332.71.31976
1977988.5429.44343.048.710.81977
19781,016.6680.46692.854.11.61978

219791,103.71,405.01,2732.693.09.619792
19801,107.33,180.92,8720.4125.53.31980
19811,142.37.848.66,8713.2139.110.41981
'19821,169.217,565.615,0242.3118.70.51982'

1 Chained data according to 1965 sample. 2 New sample.
comparison with previous years should be made by means of
chained indices, see introdution. 3I ncl. Peace of galillee
loan, according to employers' reports.

מדגם 2 .1965 mv ihot v!> onanwa D^ior 1

מדדים באמצעות לעשות יש קודמות שנים עם השוואה חדש;
על הגליל שלום מלוה כולל 3 מבוא. ראה משורשרים,

המעבידים. ויווחי סמך
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שביר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר/ משרות  י"ב/37. לוח
כלכלי ענף לפי

לחודש ממוצע

100= 1978 הבסיס:  מדדים

שכיר משרות
Employees' posts

1982 1981 1980

ממוצע שכר
שכיר למשרת

(שי)
average

Wages per
employee's
post (IS)

2I982

שכר
ש') (מיליוני

Wages
)IS million)

2 1982

משרות
(אלפים שכיר
Employees'

posts
)thuosands)

1982

כלכלי ענף סמל
Code

109.7 107.3 104.1 14.720 17,851.7 1,212.7

42.4381.89.008101.1104.4102.8
20.6165.78,044102.4110.1111.6

5.052.110,48795.587.890.5
0.74.56,213116.0116.6118.0
13.8143.910,41098.6101.4102.5
2.315.66,877110.8109.869.1

290.94.815.716.552100.3102.8104.0
5.9157.126,514118.9129.3129.8

37.2470.312.648101.3103.0107.4
55.0560.210,18292.797.598.5
13.1151.511,54091.794.799.8
15.9263.716,619102.8103.5108.7

27.1535.919,74999.8100.8100.4

11.5195.016,90599.6104.1111.3
49.2831.016,899107.0108.7110.8
61.11,455.423,822103.5102.8104.6

14.9195.613,15195.1105.390.5
11.7342.229.249103.5104.8103.9

82.81.089.913. 167111.2119.2122.1
72.2904.912,535111.8120.3124.0

10.6185.017,478107.1112.3111.0

122.01.553.212. 729102.7108.6//5.5
45.4814.117,937104.1110.7118.5
44.3443.710,00597.5103.6111.4
32.4295.49,151108.1113.1117.4

72.31.534.421.214101.1103.3105.3
30.6658.121,521109.3113.4117.6
41.7876.320,99096.197.197.8

120.42,069.1517.191113.6121.2128.2
64.61,383.921,439115.4122.3127A

55.8685.712,280 !111.6119.8129.2

426.75.638.713.214104.5105.5106.8
87.81,630.718,589102.9103.1102.9
49.4495.210,029106.1103.2103.7
163.31,774.510,864105.9107.3108.2
7.1119.016,80898.496.8102.4
73.01,171.416,039103.1105.3108.1
10.2105.010,260106.6103.8102.8
12.0110.79,23397.0105.2113.3
23.9232.29,701106.3111.7116.5

43.5426.29.790104.1111.3113.4
13.0159.112,244103.9111.2115.0
15.5183.611,865104.7108.4109.2

9.844.34,517108.4118.6117.2

5.339.27,44795.2107.3115.4

כולל סך
ודיג ייעור חקלאות,

ושירותים למטעים (פרט חקלאות
לחקלאות)
הדרים גידול

להדרים) ופרט 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 (ננייה 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 ואוירית. 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
ומדע מחקר שירותי

בריאות שירותי
תברואה שירותי

וסעד רווחה שירותי
אחרים וקהילתיים ציבוריים שירותים

ואחרים4 אישיים שירותים
וספורט נלוו אמנות. תרבות, שירותי

בית למשק ותיקונים מוסכים
ובמוסדות בבתים שירותים

אחרים אישיים 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
84
85
86
87
81,88,89
9
90
9192

93

9498
ברשויות חינוך שירותי כולל 3 י"ב/36. ללוח נ הערה ראה 2 עזה. וחבל שומרון ביהודה. עובדים כולל 1

בית. עוזרות כולל לא 4 מקומיות.
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TABLEXII/37.EMPLOYEES' POSTS1, WAGES AND AVERAGE WAGES PER
EMPLOYEE'S POST, BY ECONOMIC BRANCH

Monthly average

= 100Indices Base: 1978

למשרת ממוצע שכירשכר
Averageשכר wages per employee's post

.

Wage!שוטפים כמהירים
At current pirces

קבועים במחירים
At fixed pirces

Economic branch

1981198219811982198019811982

1,119.22,504.41,043.0105.7 2,283.6116.7116.3GRAND TOTAL
1.028. /2.281.4985.1103.4 2,218.1111.2113.5Agriculture. forestryand ifshing
1,065.82,376.5968.0101.7 2,128.8108.6108.0Agriculture (excl. fruit growing and

agricultural services(
1.013.02,236.21,153.7112.8 2,471.1132.5129.1Citriculture
937.82,189.0804.483.6 1,855.490.094.3Fruit growing (excl. citrus(
1,000.42,241.2986.4106.0 2,186.9111.4112.5Agricultural services
989.51,932.3900.890.0 2,701.6102.3134.2Forestry and ifshing

1.119.02.543.21,088.4108.7 2.444.4121.6124.1Industry (mining and manufacturing(
1,582.73,332.11,223.8111.0 2,567.9136.0131.2Mining and quarrying
1,057.92,528.71,027.4101.4 2,355.3114.7119.3Food, beverages and tobacco
919.72,135.6942.894.8 2,168.3105.4110.3Textiles, clothing and leather
957.82,316.61,011.8100.1 2,321.0112.6117.2Wood and wood products
1.055.32,558.41,019.298.7 2,353.3113.9118.9Paper and paper products, pirnting and

publishing
Rubber, plastic, chemical products and 1,125.82,452.01,116.5107.9 2,443.2125.2124.5
petroleum

1,138.42,640.41,093.3112.8 2,371.5122.4120.7Nonmetallic mineral products
1,190.32,685.11.094.6110.5 2,423.5122.4123.6Basic metal and metal products
1,179.22,690.21,147.2114.4 2,580.2127.8130.3Machinery, electrical and transport

1,133.72,255.11,076.2111.4 2,492.6120.9128.5
equipment

Diamonds and miscellaneous
1,108.52,312.81.057.898.7 2.226.6119.2113.8Electricity and water
1.213.62.852.61,018.4104.5 2.339.0113.7119.2Construction (building andpublic works(
1,237.72,907.71,028.8104.6 2,348.9114.7119.4Building general and special trade

contractors
1,108.12,611.3986.9104.8 2,356.8110.8121.6Public works and civil engineering
1.102.92.684.81,015.2101.6 2.323.9113.2118.6Commerce, restaurants and hotels
1,162.12,871.11,049.7102.9 2,423.3116.9124.5Wholesale trade
1,031.22,555.0995.4102.7 2,294.4111.5116.0Retail trade
1,067.42,435.0944.096.0 2,073.2105.0105.2Restaurants and hotels
.1.05O82.335.01,017.6104.6 2.218.3114.0113.3Transport, storage and communication
1,064.62,525.8939.197.9 2,147.9105.1109.6Land transport
1,041.82,209.71,072.7109.2 2,260.5120.2115.5Air and sea transport, communication

and other transport services
1.280.32,930.1/,056.7107.1 2,285.3117.5116.4Financing andbusiness services
1,324.72,949.01,083.0109.7 2,315.2120.3117.9Financing, insurance and real estate

services
1,192.52,892.7995.3100.5 2,239.0110.8114.2Business and legal services
1.090.12.321.21,034.1105.3 2.172.6116.1110.6Public and community services
1,084.92,282.01,052.3106.1 2,217.2118.0113.2Government administration
1,026.22,272.0994.8101.1 2,190.1111.2112.1Municipal administration
1,065.22,249.4992.799.0 2,079.6111.2105.2Education services'
1,111.92,408.51,148.9116.1 2,350.9128.8119.5Research and scientiifc institutes
1,202.32,519.01,141.7119.7 2,330.7128.8118.7Health services
983.52,113.0947.999.3 2,056.0106.2105.4Sanitary services

1,034.82,366.4983.3105.4 2,088.7109.8106.7Welfare services
1,028.92,396.2920.998.9 2,056.7103.0104.6Other public and community services

1,058.12,560.4950.8102.3 2.258.1106.2114.9Personal and other services'
1,060.22,500.4953.5105.8 2,175.1106.7111.5Cultural, recreational services and sport
1,064.22,604.1981.9102.8 2,384.3109.5121.1Repair of motor vehicles and other

repair services for households
1,111.02,680.7936.896.9 2,287.1105.2115.3Domestic services (households and

institutions)
Other personal services 967.72,481.2902.394.6 2,149.5100.6108.6

1 Incl. workers from Judaea, Samaria and Gaza Area.
services. 4 Excl. household help.

2 See note 3 to TableXI1/36. 3 Incl. municipal education
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שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות של
כלכלי ענף לפי

מדדים י"ב/38. לוח

לחודש ממוצע

כלכלי ענף

משרות

Employees
posts

שכר

wages

ממוצע שכר
שכיר למשות
Average wages
per employees'

post

שכיר משרות
Employees' posts

רשכ

0 =הבסיס: 100Base: 1978

1982■198249821978197919801981198219791980

מיהודה, עובדים .109.72,504.42,283.63כולל

שינ אחוז
ל שנה לעומת
0.2 4.3

וי
ורמת
3.12.2100.9125.8

עזה וחבל שומרון
הכל סך 

ודיג ייעור 102.82,281.42,218.15.2.6חקלאות, 1..53.2 1.590.4123.5

וחרושת) (כרייה 104.02.543.22,444.42.92.82.42.41.297.4128.6תעשייה

ומיס 103.92,312.82,226.61.40.13.61.20.973.1146.8חשמל

ציבוריות) ועבודות (בנייה 122.02,852.62.339.04.16.34.67.12.4100.5138.3בינוי

אוכל שירותי 115.52.684.82.323.92.43.9מסחר, 1.25.76.493.9120.9

והארחה
ותקשורת אחסנה 105.32,335.02.218.33.33.82.62.21.988.6130.5תחבורה,

עסקיים ושירותים .128.22,930פיננסים 12,285.35.37.65.76.75.899.6151.6

ו
ציבוריים שירותים

וקהילתיים
ואחרים אישיים שירותים

106.8

113.4

2,321.2

2,560.4

2.172.6

2,258.1

4.2

0.5

4.6

4.9

0.1

0.8

1.0

6.9

1.2

1.9

111.8

98.0

114.4

119.6

מיהודה, עובדים כולל 110.32,511.32,276.22.84.10.43.22.3100.9126.4לא

עזה וחבל שומרון
הכל סך 

ודיג ייעור 1חקלאות, 12.62,375.52,109.55.72.51.27.41.191.5128.5

וחרושת) (כרייה 104.82,556.12,439.32.42.3תעשייה 1.22.71.097.1130.0

ומים 103.92,312.82,226.61.40.13.61.30.973.1146.8חשמל

ועבודות (בנייה 126.62,914.32,302.74.56.75.87.44.599.5140.0בינוי

ציבוריות)
אוכל שירותי 1מסחר. 15.62,689.82,327.31.73.9 1.15.56.594.0121.0

והארחה
ותקשורת אחסנה 105.22,333.92,217.63.13.82.61.82.288.5130.6תחבורה,

עסקיים ושירותים 128.22,930.12,285.35.37.65.76.75.899.6151.6פיננסים

וקהילתיים ציבוריים 106.72,319.82,175.03.84.500.91.2111.8114.3שירותים

. ואחרים אישיים 577.62,253.60.54.20.37.22.196.1122.4,'114.4שירותים

י"ב/36. ללוח נ הערה ראה 1
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TABLEXII/38.INDICES OF EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES PER

EMPLOYEE'S POST, BY ECONOMIC BRANCH

Monthly average

ממוצע שכירשכר למשרת
postAvearge wage per employee's

gesWa
י קבועיםבמחיריםחוטפיםבמחירים

At current pircesAt constant pricesEconomic barnch

1981982197819791980198119821976197719781979198019811982

Percent change on previous year
146.723.892.7 54.0126.3139.2118.91.410.69.5 1.53.20.4 10.4INCL. WORKERS FBOM

JUDAEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

141.621.985.6 56.4126.8134.0125.20.94.65.8 3.3 1.72.0 7.6Agriculture, forestry and

148.027.392.0 56.2133.3141.9124.66.26.36.2 2.90.42.1 11.8
fishing

Industry (mining and
159.608.673.2 64.6138.2156.4110.58.127.6 1.7 6.72.0a,.b 20.8

manufacturing)
Electricity and water

154.1135.188.6 52.6127.9136.9129.77.4 1.16.7 0.50.94.8 8.9Construction (building and

157.5143.486.7 56.5123.5143.4128.95.06.54.9 3.53.84.7 11.4
public works)

Commerce, restauarnts
141.7122.281.7 58.3136.7136.7118.00.310.73.5 4.81.40.6 8.9

and hotels
Transport, storage and

154.9128.985.6 50.9138.2139.1116.33.511.65.6 0.81.50.9 9.7
communication

Financing and business

140.1112.9102.5 50.4114.6138.0110.116.94.315.60.88.44.7 10.2
services

Public and community
143.4142.088.7 57.1121.2127.7137.58.27.37.1 3.74.38.2 3.8

services
Personal and other services

146.8123.893.0 54.1125.5139.1118.71.310.89.6 1.63.30.5 10.4EXCL. WORKERS FROM
JUDAEA, SAMARIA
ANS GAZA AREA
TOTAL

143.1123.386.9 56.0125.7126.4120.90.55.5.9 3.02.50.0 4.:Agriculture, forestry and
148.4127.092.7 56.6132.7141.9124.96.16.59.3 3.2i 0.52.3 11.!

fishing
Industry (mining and

159.6108.673.2 64.6138.2156.4110.5<8.'27,( 1.6 6.71 2.04.6 20.
manufacturing)

Electricity and water
156.1137.687.1 53.126.8138.3127.75.7\. t4.8 0.81 1.44.2 9/Construction (building and

157.5143.786.6 57.0123.4144.0128.85.6.>5.7 ו3.9 3.84.9 11.
public works)

Commerce, restaurants
and hotels 141.3122.581.8 58.136.4137.1117.>10..3.2 5.01.50.7 9.Tarnsport, storage and

154.9128.985.6 נ..139.116:.50.138 3.;11.6.20.80.9 9.7 1.5
communication

Financing and business

140.2112.7102.7 50.114.4. 138.110.:16.94.15.20.74.7 10.2 8.4Public and communal

143.0143.388.2 57.127.(! 126.S1 138.7.9 8.6.9 3.78.6 3.4 4.2
services

Personal and other services

1 /Seenote 3 to Table XII36.
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registered unemployment רשומה אבטלה

לפי התעסוקה, שירות של עבודה בלשכות עבודה דורשי י"ב/39. לוח
הלשכה סוג

TABLEXII/39, WORK SEEKERS AT LABOUR EXCHANGE OF THE EMPLOYMENT
SERVICE, BY TYPE OF EXCHANGE

19751976197719781979198019811982

17,18618,90818,79518,51820,29032,09734,56233,567Adultsמבוגרים

4,5104,3824,0423,8123,6393,3593,1552,917Youthsנוער

לתעסוקת המרנז
אקדמאים

3,5414,1845,3164,1163,576Bureau for placement
of professionals

1,224981866814742923874879Studentsסטודנטים

713769769627745396374436Seamenימאים

בית 780760692620546468238140Householdמשק help

מקום לפי אקדמאים לתעסוקת במרכז עבודה דורשי י"ב/40. לוח
הלשכה

TABLEXII/40.WORK SEEKERS AT BUREAU FOR PLACEMENT OF
PROFESSIONALS, BY PLACE OF EXCHANGE

19781979198019811982

כולל 3,5414,1845,3164,1163,576GRANDסך TOTAL

הכל סך  קליטה 2.1992,8683,1731,9711.411ibsorptionמרכזי centers  total

1,1981,6461,7901,097750Academiciansאקדמאיס

1,0011,2221,383874661Nonacademiciansלאאקדמאים

1

הכל סך  אחריס 1.3421.3192,1432.1452,165Otherמקומות places  total

8631,8891,963Israelis,)1,1181,134ישראלים

154183280257200Immigrantsעולים
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מובטלים של יומי וממוצע עבודה דורשי רשומים,  י"ב/41. לוח
התעסוקה שירות של למבוגרים העבודה בלשכות

TABLE XII/41.  REGISTERED, WORKSEEKERS AND DAILY AVERAGE OF

UNEMPLOYED IN ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE

בלשכות השנה כמשך רשומים
למבוגרים חודשיהעבודה ממוצע  עבודה מובטליםממוצעדורשי של יומי

Registered during the year at adultWorkseekers  monlhly averageDaily average of unemployed
labour exchanges

הכל הכלנשיסcraaסך הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

194918.91215.8353,0776,3515,556795
195022,55118.8163,7355,908
195126.72321,979■4,7446,3375,2771,060

195229,43624,3955,0419,4137.9221.491

195342.18036,0456,13517,68015,2372,443
195436.10730,407. 5,70013,45511.3222,133

195532,07726,2515,82610,7338,7152,023

1956.37.60130.6486,95312.2909.8542.436
195739,66731 ,9487,71912,5139.9092,604
195832,80825,3237,4859,3287.0052.323
'195929,02221.2427,7807,3775,2842.309

1960134,58789,91644,67125,79218,2247,5686,0424,2031.839
'1961124,63279,82444,80829,15919,2379,9225,1433,1352.008
1962138,15387,41350,74029,96419,34310,6214,6022,6601.942

1963142,79588,71354.08229,18718,57010,6174,0322,2441,788
1964137,82984.38653,44327,90317,61710,2863,3991,8711,528
1965142,41285,91656.49627,98017,52510,4553,2001,7831.417
1966166,879108.01158.86837.87626,20011,6757.9305,5422,388
M967183,866126,31957,54755,78842,13313.65513,52510.0343,491

1968174.250109.14565,10539,15926,94112.2185,7093.8841,825

1969155.70787,85167,85627,17416.21210,9622,3951,3761,019
1970149,94780,89469,05323,88713.31110.5761,595844751

1971136.47572,13864,33719.45110,5168,935938523415
1972133,61668,74664,87018,5309.8448,686744414330
'1973126,73266,78359.94916,9039.1667,737879498381

1974128,82865,92762,90116,8758.8248,051844463381

1975126,65965,72960,93017,1869.0568, 1301,000551449
2 1976134.27072,30861,96218,90810.5928,3161.396855541

1977135.56573.43762,12818.79510,6108,1851,484964550
1978138,11672,56365,55318,520x10,0568.4641,361787574
1979151,65779.50272.15520.29C10,8349,4561,477829648
1980177,226101.21076.01632.09719,42612,6719,0776,1282,949
1981181,530103,27678,25434,56220,93413.62811,5777,7273,850
1982179,596100,75478,84233,56720,34013,22710,9587,4233,535

I One should be cautious on comparing data for the previous
years; see introduction. 2 Due to slowdownsofgovernment
employees there was no receptionof the public during 13 days of
1976 in which unemployment,work seekers and requests werenot
ergistered at the labour exchanges.

ראה קודמות; שנים עם בהשוואה להיזהר יש 1

הייתה לא המדינה עובדי של עיצומים בגלל 2 מבוא.
נרשמו לא ולכן ימים, 13 במשך 1976 כשנת קהל קבלת

התעסוקה. בשירות והזמנות עבודה דדרשי אבטלה,
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של למבוגרים העבודה בלשכות מובטלימ של יומי ממוצע י"ב/42. לוח
אבטלה ימי וממועע נפה מחוז, מדור, מין, לטי התעסוקה, שירות

למובטל בחודש
TABLEXII/42. DAILY AVERAGE OF UNEMPLOYED IN ADULT LABOUR

EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT,

SUBDISTRICT AND MOTHLY UNEMPLOYMENT DAYS PER UNEMPLOYED

1965'197019751I 9781979198019811982

יומי Dailyממוצע average
כולל 1,595סך 3,2001,0001,3611,4779,07710,958 11,577GRAND TOTAL

844גברים 1,7835517878296,1287,423 7,727Males
751נשים 1,4174495746482,9493,535 3,850Females

Sectionמדור
חופשיים 32מקצועות 59417280633653 795Liberal professions

351פקידים 6981652712621,4181,268 1,757Clerks
96תעשייה 24956821021,2341,381 1,581Industry
35בנייה 137162119146180 154Building

וקשר 76תחבורה 154517479712494 851Transport and
communications

41שירותים 75183639280297 354Services
מקצועיים 964בלתי 1,8286538058964,6546,685 6,085Unskilled workers

ונפה Districtמחוז and
subdistrict

296ירושלים 288152201196677841 975Jerusalem

הבל 287הצפוןסך 8531301872352,1282.689 2,877Northern total
37צפת 8791216342182 252Zefat
22כנרת 519151271519 448Kinneret

151יזרעאל 44566961311,1871,629 1,617Yizreel
77עכו 270466476526359 560Akko

הכל 294חיפהסך 5961101441621,4462,367 2.225Haifa total
200חיפה 4196090951,1552,002 1,892Haifa
94חדרה 177505467291365 333Hadera

הכל 269המרכזסך 5092183223261.8221,976 2.077Central total .

84השרון 107404150185202 189Sharon
תקוה 36פתח 115538192542556 565Pelah Tiqwa

35רמלה 126478876486589 580Ramla
114רחובות 16178112108609629 743Rehovot

אביב 182תל 498ISO2452701.6981.408 1,879Tel Aviv

הכל 277הדרוםסך 45621026228S1,3071,677 1.544Southern total
152אשקלון 22097100106470490 546Ashqelon

שבע 2361251131621828379981,187Beerבאר Sheva

למובטל בחודש אבטלה ימי ממוצע
Average monthly unemployment days per unemployed

הכל 4.02.61.72.02.07.58.98.8TOTALסך
3.72.61.82.12.18.39.99.8Malesגברים
4.42.71.61.91.86.17.57.2Femalesנשים

/1 See note 1 to Table XII41. י"ב/ו4. ללוח 1 הערה ראה 1
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שירות של ונוער למבוגרים עבודה בלשכות עבודה דורשי י"ב/43. לוח
לחודש רשומים אבטלה וימי מדור,מחוז מין, לפי התעסוקה,

TABLEXII/43.WORKSEEKERS IN ADULT AND YOUTH LBOUR EXCHANGES OF

THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT AND REGISTERED
UNEMPLOYMENT DAYS PER MONTH

Monthly average חודשי ממוצע

1982 !981 1980 1979 1978 '1975 '1970 1965

Adult labour exchanges למבוגרים עבודה לשכות
הכ7 027,98023,88717,18618,52020,29032,09734,56233,567TOTALך

17,52513,3119,05610,05610,83919,42620,93420,340Malesגברים
,10,45510,5768נשים 1308,4649,45612,67113,62813,227Females

Sectionמדור
חופשיים 2952413603761191,2411,4281,229Liberalמקצועות professions

2,9712,3142,1282,6932,8503,9474,1053,114Clerksפקידים
91,0251,1011,2713,1903,5503,163Industry\2,1511,5תעשייה
1.829755376230212472386393Buildingננייה

וקשר 8667426766537391,7781,8331,167Transportתחבורה and
communication

587567283358391738786676Servicesשירותים
מקצועיים 19,28117,74912,33813,10914,40820,73022,47423,825Unskilledבלתי workers

Districtמחוז
1,9642,6941,9882,0822,0912,7773,1813,036Jerusalemירושלים
5,8224,0092,2932,6903,0605,6116,4156,239Northernהצפון
4,2913,5322,5562,3522,5144,3265,2735,425Haifaחיפה
5,1434,5553,7744,4084,6897,3077,4457,127Centralהמרכז

אביב 6,2745,2153,6423,8324,2806,6866,5675,882Telחל Aviv
4,4863,8822,9333,1563,6565,3905,6815,858Southernהורום

אבטלה Registeredמי
unemרשומים p 1 o ymen t
daysלחודש per

month
ימים 07,7848,7822,6951,2801,5311,3471,5371,666Odays

ימים 6 עד 16,52713,77614,02516,44417,90219,90519,33118,9041ו to 6 days
ימים 12 עד 72,1838312523774053,2243,3883,0687 to 12 days
ימים 18 עד 13885272901601772,2672,6602,39213 to 18 days
ומעלה ימים 196012261242592755,3547,6467,53619 days and over

labourלנוערעבודהלשכוח exchangesYouth
הכל 774,5103,8123,6393,3583,1562,917TOTALב,7,6006סך

3,9933,4072,6982,4202,3942,2902,1362,010Boysנעריס
3,6072,8701,8121,3921,2451,0681,020907Girlsנערות

Districtמחוז
711732623431418409386367Jerusalemירושלים
1,070926613622596499488410Northernהצפון
970843571455428382332331Haifaחיפה

1,9101,398637931881841791722Centralהמרכז
אביב 1,6781,327778511519549530471Telתל Aviv
1,2611,0511,288862797678629616Southernהדרום

/1See note I to Table XII41. י"ב/41. ללוח ו הערה ראה 1
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עבודה לשכות דרך נענו שלא והזמנות הזמנות, י"ב/44.הפניות, לוח
מדור לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים

TABLEXII/44.REFERRALS, REQUESTS, AND UNFULFILLED REQUESTS, BY
ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SECTION

Monthly average חודשי ממוצע

בלת
מקצועיים
Unskilled
workers

שירותים
Services

תחבורה
וקשר

Transport
and commu
nication

בנייה
Building

תעשייה
Industry

פקידים
Clerks

מקצועות
חופשיים
Liberal

professions

הכל סך
Total

Requestsהזמנות
1,29419.430!29,3912942,1953,2302,50744י196
197030,7194502,0823,2092,26048281922,173
'197525,0833452,3742,8331,45937874916,945
'197623,8643272,5742,5341,22529983316,071

197723,1033662,5632,5151,09630079415,469
197825,4664243,0683,1101,05532770116,781
197925,6574002,9573,15092233780317,088
198018,0162372,0011.99085222264212,072
198118,1742522,0511,85580420350012,509
198217,2772431,8371,57673521450512,167

שסופקו העבודהבאמצעותהזמנות labourלשכות exchangesRequests fulfilled through
ושומרון עוהביהודה Gazaובחבל Areain the Judea, Samaira and

19704,850969503,804
19754,630526796267523,835
'19773,26011303734392,812
19783,72111474732163,181
19793,842__242964293,489
19802,266_15319331,926
19812,598130461342,099
19822.39823459311,912

נענו שלא requestsUnfuliflledהזמנות
19653,82688348937438592541,702
19704,7622792091,4964131191272,120
'19757,5541213681,9134621022384,350
'19766,575964281,450414632993.82S
19775,9841423341,408347402493,464
19788,0652345122,076380732154,575
19797,7252204652,083443672624,185
19802,61859115668223221441,387
19812,4605612450315617971,507
19822.54262125446119271401.623

מלשכות 9בישראלהפניות in IsraelReferrals from labour exchange
196528,4572062,3682,2842,03859576720,199
197024,4121862,099,66085962758718,394
'197516.7282802.03398139656632712,145
'197617.8833192,236,202420 .60733912,776
'197717,6553062,197.13537661331812,710
197817,6712782,507,08620255835412,686
197918,8772932,566,26218862037813,570
198019,0833842,225,84224970241013,271

198119,8184122,318,83017866633914.075
198219,4823711,799,61017045631614,760

/Seenotes to Table XII41.
Incl. referrals to counsellors.

4 יבין ללוח הערות ראה
לייעוץ. הפניות כולל
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של למבוגרים העבודה בלשכות השנה במשך רשומים י"ב/45. לוח
ומין גיל קבוצת לפי התעסוקה, שירות

TABLEXII/45.PERSONS REGISTERED DURING THE YEAR AT THE ADULT
LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY AGE GROUP AND SEX

גיל AjSCקבוצת group
הכל Totalסך

1824253435_44455455M65+

אלפים
ThousandsאחוזיםPercenmge.s

הכל TOTALסך
1965142,412100.021.639. S16.412.61.9 7.7
1970149,947100.028.9 43.712.18.7<1.2 5.4
1975126,659100.022.6 49.912.28.92.1 4.3
1979151,657100.027.8 45.411.78.12.7 4.3
1980161,329100.029.4 44.411.88.11.9 4.4
1981181.530100.029.4 45.31 1.67.91.7 4.1
1982179,596100.029.2 43.112.58.81.7 4.7

Mגברים ;lies
196585,916100.022.6 37.614.612.43.0 9.X
197080,894100.030.1 40.9II. 18.62.0 7.3
197565,729100.023.9 47.810.98.33.5 5.6
19797932100.028.3 43.310.77.84.6 5.3
198092,147100.030.9 41.611. 18.12.9 5.4
1981103.276100.031.2 41.9| 1 28.12.5 5.1
1982100,754100.031 .0 39.812.18.82.6 5.7

1נשים e ווו ;lies
196556,496100.020.2 43.319.012.70.4 4.4
197069,053100.027.6 46.913.18.90.4 3.1
197560,930100.021.3 52.213.59.50.5 3.0
197972,155100.027.1 47.812.88.50.7 3.1
198069,182100.027.3 48.212.68.20.6 3.1
198167.594100.027.1 49.912.27.60.5 2.7
198278,842100.027.0 47.413.08.80.5 3.3

stkikiis and lockouts והשבתות שביתות
עבודה ימי ומושבתים, שובתים והשבתות, שביתות  י"ב/46. לוח

ועיצומים שאבדו
TABLEXI 1/46 .STRIKES AND LOCKOUTS, STRIKERS AND PERSONS LOCKEDOUT,

WORK DAYS LOST AND SLOWDOWNS

עבודהשובתיםשביתות משתתפיםימי
י יוהשבתות בעיציסיסעיצומיםשאבדו1ומושבתים
Strikes andStrikers andWork daysSlowdownsParticipants
lockouts1personslost1in slowdowns

lockedout'

196013514,42049,3681960
196528890,210207,5611965
196628685,953147,8461966
196714225,05858,2861967
1970163114 941390,2601970
197116988,265178,6121971

2 197216887,309236,0581972
197396122,348375,0235432,0591973
19747127,14151,3334918,3631974
1975117114,091164,5096243,6881975
1976123114.970308,2 1476144,5671976
1977126194,297416,5265724,6591977
197885224,3541,071,9615534,4881978
1979117250,420539,16297150,1021979
19808491,451216,5165485,4491980
198190315,346782,30559252,463J981
1982112838,7001,814,94579237,0161982

1 Excluding slowdowns. 2 See introduction.
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שובתים מספר השביתה, משך לפי והשבתות1, שביתות י"ב/47. לוח
בלבלי וענף סיבה ומושבתים,

TABLEXII/47.STRIKES AND LOCKOUTS1, BY DURATION, NUMBER OF STRIKERS
AND PERSONS LOCKEDOUT, CAUSE AND ECONOMIC BRANCH

Percentages אחוזים

1982

עבודה ימי
שאבדו

Work days
lost

שביתות
והשבתות
Stirkes and
lockouts

1981

עבודה ימי
שאבדו

Work days
lost

שביתות
והשבתות
Strikes and
lockouts

TOTAL
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
הכל 100.0100.0100.0100.0סך

או השביתה 0ckouההשבתהמשך t

שעות 6 עד 18.71.6משעתיים
עבודה יום עד שעות 35.629.425.05.5אחדמ6

ימים 3 עד 215.51.816.161.4
ימיס 6 עד 431.18.118.810.1
ימים 9 עד 75.547.17.10.8

ימים 14 עד 105.54.14.50.7
ימים 24 ער 156.89.57.11.1
ימים 25 עד 491.80.9
ויותר יום 500.917.9

ומושבו שובתים םמספר י routlockedpersonsdNumber o f strikers a n
1101.10.02.70.01  10
115018.90.314.30.21150
51  10013.30.613.40.451100
10120016.71.018.80.6101200
20150015.51.918.72.3201500
5011,00010.01.711.61.55011,000
1,0012,0006.72.46.30.51,0012,000
2,0015,0008.916.55.319.62,0015,000

5,001 +8.975.68.974.95,001 +

Causeסיבה
אחרים ותשלומים ענודה 53.581.865.279.1Wageשכר rates and other payments
הסכמי איחתימת או 4.40.32.70.0Workהפרה agreements broken or not

signedעבודה
שבר 17.810.85.40.5Withholdingהלנת of wages

ופיטוריהם עובדים 11.15.07.11.0Admissionקבלת and dismissal of workers
והשבתות אחרות 13.42.119.619.3Otherסיכות causes and lockouts

כלכלי Economicענף branch
ודיג ייעור ,2.30.00.80.0Agricultureחקלאות, forestry and fishing

וחרושת) (כרייה 18.010.424.12.1Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים 3.60.70.80.1Electricityחשמל and water

ציבוריות) ועבודות (בנייה 1.10.12.60.1Constructionבינוי (building and public
works)

והארחה אוכל שירותי ,2.20.22.60.5Commerceמסחר, restaurants and hotels
ותקשורת אחסנה ,24.76.125.018.8Transportתחבורה, storage and communica

tion
עסקיים ושירותים 5.61.61.70.0Financingפיננסים and business services

וקהילתיים ציבוריים 37.178.040.117.5Publicשירותים and community services
ואחרים אישיים 3.40.2Personalשירותים and other services
אחד מענף ביותר 2.32.71.760.6Stirkesשביתות in more than one branch

1 See introduction; excl. slowdowns. עיצומים. כולל לא מבוא; ראה
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COST OF LIVING ALLOWANCE יוקר תוספת

המירבית היוקר ותוספת היוקר תוספת שיעור י"ב/48. לוח

TABLEXII/48.COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM ALLOWANCE

שכראחוז mpn('ש)יוקרתוספר
Maximumתוספת amount(ש')מירכיו 1

nDipivtהיוקרon which allowanceMaximum C.O.L.
הכולל' paidמהשכר (IS)isallowance (IS)

PeirodPercent C.O.L.
allowance fromליוםלחודשליוםלחודש
total salary'Per monthPer dayPer monthPer day

Asofמ 1 VII 19752I2.9350.0014.00045.1501.806
Asofמ 1 IV 197610.1400.0016.00040.4001.616
Asמ of 1 X 197612.2500.0020.00061.0002.440
Asofמ 1 IV 197711.5561.0022.44064.5152.581
Asמ of 1 X 19778.8700.0028.00061.6002.464
Asofמ 1 IV 1978.52O3761.6030.464154.6056.184
Asמ of 1 X 197812.91,015.0040.600130.9355,237
Asoflמ IV 1979419.31,460.0058.400281.78011.271
Asoflמ X 1979529.62,200.0088.000651.20026.048
Asoflמ IV 1980'46.43.400.00136.0001,577.60063.104
Asoflמ VII 198017.95,351.00214.040957.83038.310
Asמ of 1 X 198016.96,309.00252.3601,066.22042.650
Asמ of 1 I 198121.67,950.00318.0001,717.20068.690
Asofמ 1 IV 198119.39,667.00386.6801,865.73074.630
Asoflמ VII 198116.212,109.00484.3601,961.66078.470
Asמ of 1 X 198111.514,071.00562.8401,618.17064.730
Asמ of 1 I 1982'7.815,689.00627.5602,792.640111.710
Asofמ 1 IV 198216.618,482.00739.2803,068.010122.720
Asמ of 1 VII 198219.022,932.00917.2804,357.080174.280
Asמ of 1 X 198220.627,562.001,102.4805,677.770227.110
Asמ of 1 I 198321.733,240.001,329.6007,213.080288.520
Asoflמ IV 198313.842,500.001,700.0005,865.000234.600

1 Maximum allowance is computed by multiplying the rateisn
the table by the maximum amount on which allowance is
payable. 2 Actually enforced in November 1975, the rate
being 7.59{> in July 1975, 990 in AugustSeptember and 109'0 in
October. 3 On account of the April 1978 allowance,
advance payments amounting to 129i were paid up to a monthly
maximum of IS 761.60 or a daily IS 30.464 maximum on which
allowance is due, amounting to a monthly IS 9 1.392 or a daily IS
3.656. 4 On account of the Apirl 1979 allowance, a
maximum allowance ofIS50 permonth or IS 2 per day werepaid,
in January, February and March according to a maximum salary
of IS 600 per month or IS 24 a day, on which allowance
is due. 5 On accountof the October 1979 allowance, advance
payments amounting to a maximum IS 130 per month or IS 5.20
per day were paid in July, August and September, up to a monthly
maximum of IS 1,085 or a daily IS 43.40 on which allowance is
due. In September, a nonrecurrent renumeration of 59{> was paid
up to a monthly maximum of IS 1 ,460 or a daily 58.40 amounting
to IS 73 or 2.92 respectively. 6 On accountof the Apirl 1980
allowance, a 25.99cf advance was paid in January, February and
March up to a monthly maximum of IS 1,350 or a daily IS54 on
which allowance is due amounting to IS 349.65 per month and IS
13.986 per day, respectively.

השיעורים הכפלת ידי על חושבה המירבית היוקר nsow 1

התוספת. חושבה שעליו השכר תיקרת בגובה בלוח הנקוביס
שיעור .1975 בנובמבר למעשה הופעל זה שיעור 2
ו באוגוסטספטמבר, 99'0,1975 ביולי 7.591 היה התוספת
תוספת חשבון על כמקדמה 3 באוקטובר. 1091
12 של בשיעור תוספת בינואר שולמה .1978 מאפריל היוקר
30.464 או לחודש שקל 761.60 של השכר לתקרת עד אחוזים
ובסך חודשי שכר למקבלי שקל 91.392 של בסך ליום שקל
על כמקדמה 4 יומי. שכר למקבלי שקל 3.656
בינואר, שולמה ,1979 מאפריל הירקר תוספת חשבון
2 או לחודש שקל 50 של מירבית תוספת ובמרס בפברואר
שקל 24 או לחודש שקל 600 של שכר לתקרת עד ליום שקל
היוקר תוספת חשבון על כמקדמה 5 ליום.
וספטמבר אוגוסט יולי, בחודשים שולמה ,1979 מאוקטובר
עד ליום שקל 5.20 או לחודש שקל 130 של מירבית תוספת
ליום. שקל 43.40 או לחורש שקל 1,085 של שכר לתקרת
59'0 של בשיעור חדפעמי פיצוי גם שולם ספטמבר בחודש
ליום שקל 58.40 או לחודש שקל 1,460 של השכר לתקרת עד
ליום שקל 2.92 ובסך חודשי שכר למקבלי שקל 73 של בסך
תוספת חשבון על כמקדמה 6 יומי. שכר למקכלי
פברואר, ינואר. החודשים ב3 שולמה 1980 מאפריל היוקר
של שכר לתקרת עד אחוזים 25.9 של בשיעור תוספת מרס
שקל 349.65 של בסך ליום שקל 54 או לחודש. שקל 1,350
יומי. שכר למקבלי שקל 13.986 ובסך חודשי שכר למקבלי
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חקלאות י"ג. פרק

הייצור וערך ייצור
י"ג/2ו) עד י"ג/8 (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 כמשק, 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

החקלאית התוצרת מקומית: לצריכה
בישראל; האוכלוסייה ע"י ישירה לצריכה שהופנתה
ומשפחתו המשק בעל ידי על הנצרכת תוצרת כולל

עצמית"). ("צריכה
המסופקת תוצרת כל כולל מקומית: לתעשייה
עיבוד לאחר המיוצאת תוצרת לרבות לתעשייה,

תעשייתי.
חקלאית תוצרת של היצוא הוא ישיר יצוא
עזה). ולחבל ושומרון ליהודה מכירות (כולל טרייה
החוזרת חקלאית תוצרת היא ביניים תוצרת
מייצור שעורה (כגון החקלאי הייצור לתהליך

חיים). כעלי 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
כישראל. 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 כשיתוף 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 ב9ו 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/6) ער 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,
ייצור ממועצות מסיטונאים, חודשי דיווח על בעיקר
(רוכזה) שנתקבלה התוצרת על תעשייה וממפעלי
לנתונים ולתעשייה. ליצוא מקומי, לשוק מהמשקים
צריכה פרטיות, מכירות על אומדנים מוסיפים אלה

ביניים. ותוצרת עצמית
ע"י נאמד אחרים שרה גידולי מספר של הייצור

הזרוע. בשטח לדונם הממוצע היבול הכפלת
שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך
במחירים הייצור כמויות הכפלת ידי על מתקבל
המסירה בנקודת התוצרת בעד קיבלו שהחקלאים

הראשונה.
על מתקבל קודמת שנה במחירי הייצור ערך
קודמת. שנה במחיר פריט כל של הכמות הכפלת ידי

מקורות
ובריכות מטעים וגן, שדה גידולי המעובד השטח
באמצעות הנערך שנתי מפקד ע"י מתקבל דגים
אל המושבים, ואל הקיבוצים אל המופנים שאלונים
לא ביישובים מוכתרים ואל מקומיות מועצות
ואל אחרים ביישובים חקלאיים ועדים אל יהודיים,
מספר ועל מטעים על הנתונים את פרטיים. חקלאים
אלה ממפקדים המתקבלים אחרים גידולים
וממקורות ייצור ממועצות מידע סמך על משלימים

אחרים.
גידולי על הנתונים רק התבססו תשל"ה לפני
ואילו מפקד, באמצעות ישיר איסוף על וגן שרה
סמך על בעיקר נאמד הדגים ובריכות המטעים שטח
אחרים. מיצרפיים ונתונים החקלאות משרד רישומי
הקיימת הקרן מאת מתקבל יער נטוע שטח

לישראל.
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לעבודה התשלומים את רק כולל עבודה שכר
בעלי לעבודת שכר זקיפת כולל אינו אך שכירה

המשקים.

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 כעיקר 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. ע"י הנערכת
כפי השכר סידרות 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. כביטוח
מרכיבי של והמחיר הכמות שינויי מדדים.
באומדן שימוש ע"י חושבו י"ג/13) (לוח החשבון

הקודמת. השנה במחירי הערך
י"ג/14) (לוח הקנויות התשומות של כמות מדדי ■

השינויים קישור ע''י תש''ל שנת מאז חושבו
תשכ"ח. בסיס על למדד השנתיים

המשנה ענפי חשבונות
י"ג/20) עד י"ג/5ו (לוחות

הגדרות
שתוארו הגדרות אותן משמשות המשנה לענפי

החקלאות. ענף כל בעבור לעיל

למקורות שיטות
של שילוב ע"י נערכו המשנה ענפי חשבונות
עם החקלאי המשק רווחיות לחקר המכון נתוני

הלשכה. של המיצרפית הסטטיסטיקה

כסיס 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. מדר 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
מדרי 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/13 (לוחות

הגדרות

לענף מתייחסים החקלאות ענף חשבונות
של האחיד בסיווג שהוגדר כפי ודיג ייעור חקלאות,

הכלכלה. ענפי
התפוקה היא מחקלאות הנובעת ההכנסה
אחרים, מענפים הקנויה התשומה פחות החקלאית
פגעי על ופיצויים מיוחדות סובסידיות בתוספת
הייצור גורמי כל של הכנסתם את 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 ירי על שנקנו

חידוש. במחירי והפחת ומיבוא,
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ייצור אמצעי
(26 י"ג/ עד י"ג/22 (לוח

חישוב ושיטות מקורות
מבוסס תשל"ג מאז חיים. בעלי מספר
המפקד ממצאי על בעיקר והצאן הבקר אינוונטר
השטח לסדרות בהקשר לעיל הנזכר השנתי
ע"י האלה הממצאים את משלימים המעובד.

צאן. לגבי בעיקר 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 מפקדי של מימצאים הם המכונות

החקלאות. משרד ורישומי ט"ו פרק ראה בחקלאות: מים צריכת
ומים". "אנרגיה

הנתונים מרוכז. מספוא תערובת מכירת
מכוני כל את המקיף חודשי סקר על מבוססים
כ10,000 של שנתי ייצור (בעלי הגדולים התערובת
קטנים. תערובת מכוני של מייצג ומדגם ומעלה) טון
תערובות של קטנה כמות גם כוללים הנתונים
עזה ולחבל ושומרון ליהודה לחו"ל, הנשלחות
ה', כרך ,9 מס' חקלאית" "סטטיסטיקה (ראה

.(1974 ספטמבר
מייצור דשנים לגבי הנתונים דשנים. צריכת
מיובאים דשנים ולגבי מהייצרנים, מתקבלים מקומי

החקלאות. ממשרד
הנתונים הצומח. להגנת הדברה חומרי
משרד של הצומח להגנת המחלקה ידי על נמסרים

מינהליות. רשימות סמך על בעיקר החקלאות,

תשמ"א והכפר החקלאות מפקד
1981

י"ג/ו3) עד י"ג/26 (לוחות

,1981 תשמ"א והכפר החקלאות מפקד
מפקד היה חקירה, יחידות ל63,000 קרוב שהקיף
(הקודם המדינה הקמת מאז השלישי החקלאות
.(1971 תשל"א בשנת כן, לפני שנים עשר נערך
המשקים כל נפקדו תשמ"א החקלאות במפקד
המחזיקים כל משק), לכל (שאלון החקלאיים
המתגוררים הבית משקי וכל מעובדת בקרקע

כפריים. ביישובים

בעבור שמולא שאלון באמצעות נערך המפקד
היו העיקריים החקירה נושאי במפקד. יחידה כל

המשמשים מהנתונים נלקח התפוקה ערך
החקלאי. הייצור ערך של הסידרה להכנת

נתון המיצרפית בססטיסטיקה יש אם תשומה.
שירותים מיספוא, (כגון בענף התשומה על
וכר'), לכותנה ריסוס הוצאת לרפת, וטרינריים
אחרות, לתשומות בחשבון. אלה נתונים משולבים

המכון. מחקרי הוא הבסיס

הון מלאי
י"ג/21) (לוח

הגדרות

של כולל ערך החקלאי: במשק ההון מלאי
לייצור המשמשים הקבועים הפיסיים הנכסים
מכונות מטעים, חיים, בעלי (כגון; חקלאית תוצרת
בהמות כאן נכללים לא חקלאים), ומבנים חקלאיות.
מגורים, מבני מים, מפעלי יערות, קרקע, עבודה,
הנכסים גם נכללים לא וכדי. חשמל רשתות כבישים,
קרקע. והכשרת ריסוס מטוסי לא ואף הדיג בענף
לפני הנכסים, של כולל ערך גולמי: הון מלאי

מצטבר. פחת ניכוי
הפחת בניכוי הגולמי ההון מלאי נקי: הון מלאי

שנה. אותה עד המצטבר השנתי

חישוב שיטות

ה"מלאי שיטת לפי מחושב הון מלאי
של ההון במלאי כוללים זו שיטה המתמיד".לפי
הגולמיות ההשקעות סכום את מסוימת שנה
עדיין חייהם" "אורך שלפי נכסים בעבור שבוצעו

פחת. בעבורם מנכים

ההשקעות לניכוי המשמשים המחירים מדדי
סוג לכל ספציפיים מחירים מדדי הינם השנתיות
התפוקה מדדי מתוך נגזרים המדדים מרבית נכס,

החקלאות. ענף של והתשומה

מקורות

מאומדני מתקבלים הגולמיות ההשקעות
הלאומית החשבונאות עבור הנערכים ההשקעות ו' לפרק מבוא גם ראה חיים); לבעלי (פרט

'הגדרות'. לאומית", והוצאה "הכנסה
ע"י מתקבלים הקבוע הערך נתוני חיים. בעלי
במחירים שנה כל בסוף חיים כעלי מצבת מכפלת
גם ראה תשכ"ח; בשנת יחידה לכל המתאימים

להלן. ייצור", "אמצעי
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פרסומים בסידרת יתפרסמו המפקד מימצאי הצמחיים הגידולים החקלאיים, ושימושיה הקרקע
וסיכומים המפקד של עיקריים מימצאים מיוחדת. שבמשק, החיים כעלי ויבולם, תשמ"א בשנת
ל"רבעון במוסף פורסמו "יישוב" צורת לפי הנפקדים נתבקשו כן כמו החקלאי. והציוד המבנים
י"ד, כרך ,1 מספר החקלאית" לסטטיסטיקה התעסוקה ועל דמוגרפיות תכונות על פרטים למלא

תשמ"ג. משפחה. בן כל של

נבחרים פרסומים

תש"ט סטטיסטיות סדרות בישראל. חקלאות 327 26ני מיוחדים פרסומים
תשכ''ט

טכניים פרסומים 1949/50 תש"י החקלאות מפקד 19 ,8

1954  1952 מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 48
(1964) (מתודולוגיה)** בישראל חקלאית סטטיסטיקה י2 כרכים)* (שני

(מתודולוגיה)"* ההדרים יבול תחזית 35 תש"ך הירקות שטחי מפקד 108

בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165
תשל''א החקלאות מפקד פרסומי 1963 עד 1952 המוסף) והערך התפוקה (התשומה.

1962/631967/68 ההדרים ענף חשבונות 284
פרסומים 7 הופיעו ***1969 בישראל ההדרים מטעי 316

הדר. פרי לשיווק המועצה עם בשיתוף ♦** אנגליתבלבד. ** בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף *
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מפתח נתוני  י"ג/ו.לחקלאות לוח
אחרת צוין כן אם אלא חקלאית. שנה

מועסקים
בחקלאות
(אלפים)

(thousand (גוחםחם!) דונם) (אלפי מעובד Cultivatedשטח areaEmploye din
 .agriculture
I

If
(thousands)

cגידולי 
.mpT,שדה ury ~/. 0
§תפוחי(כולל ".
"£מטעים,אדמהשטח 8

2בריכותללאומקשהבהכנה)מזה: 5 S:מזה
הכל oדגיםהדריםהדריםFieldVegetaבהשקייתסך = cהכל שכיריםסך
TotalThereof:cropsbles.CitrusFruitFishTotalThereof:

irrigated(nrcl.potatoes,plantapondsSi!~ S,employees
areamelonstions.>
inandexcl.

preparapumpcitrus
tion)kins

r*

1,650300106תשייט 1,094125230158053
2.480375190תשי'י 1,798132245229469
3.350470189תשי"א 2,63613325927106107

3.475540248תש"'ב 2,67613527530111133

3,550650308חשי"ג 2,65013929435124148

3.560760279תשי"ד 2.63616431135135163

3,590890263תשט"ו 2,63319532037143195102.238.0
3.685956281תשט"ז 2,68121332340147222100.836.7
ז 3.8201.100279תשי" 2,7532463524114923 \104.24\.6
3,9401,185279תשי"ח 2,82327537043159252115.141.3
ט 4,1101,240282תשי" 2,94230038546155279110.444.8
4.0751,305264תש"ך 2,88232839449159299121.1M6.0 4

,4תשכ"א 1501,360267 2,91534041353162326127.653.0
4.0401,426287תשכ"ב 2,74537041756165347125.946.5
3,9701,472304תשכ"ג 2.63138542258170367112.6"45.4 4

4,1071,462303תשכ"ד 2,73940242959175394109.946.8
4,1301.510301תשכ"ה 2,75941042561174417114.445.6
4.0321.542308תשכ"ו 2,64841642660174440107.440.4
4.1381,588307תשכ"ז 2,74941843159174462104.139.3

,4תשכ"ח 1361,616321 2,72941843457177496494.3432.5
4,1321,662342תשכ"ט 2,7044204335517852291.330.9
4.1051,720346תש"ל 2,68542042054180534589.8!31.3

4,1401,720370תשל"א 2,6954204155618454892.034.3

4,1651,765396תשל"ב 2,6854264195618355995.638.0
4,1701.760354תשל"ג 2,7124214255618757393.136.5
4,2701,755376תשל"ד 2,7794204305618958483.932.6
4,3251,800368תשל"ה 2,8544254365119159680.427.1
44.2501,835339תשל"ו 2,8454303925119360882.426.3
4.2501,920367תשל"ז 2,8074204174919063082.629.6
4.2701,900402תשל"ח 2,7784084484419064585.330.4
4.2701.890357תשל"ט 2,8064024744119065883.829.7

4.2702.030355תש"ם 2,800396490391906785 87.7§29.5

4,2002,030335תשמ"א 2,7474114803719069186.731.5
4,1002,030334תשמ"ב 2.5954075344019070882.531.8
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TABLEXIII/1.AGRICULTURE  KEY DATA
Agricultural year, unless otherwise stated

חיים1 בעלי אינוונטר
Livestock inventory1

מחירים מדדי
בחקלאות3

Price indice sin
agriculture'

בחקלאות הק מלאי
כמות) (מדד
Capital stock
in agriculture
)quantity index)

החקלאות ענף חשבון
כמות) (מדד

Agircultural account
)quantity index)

>* 45
1 :Baseהבסיס: 1975/76= תשכ"ח100=1967/68:של"ו=100
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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
6.7129.750.041.06.70.616.448.8 13.063.55857601958/59
7.4127.058.441.07.80.816.550.6 13.166.06165591959/60
7.9135.857.441.57.80.917.753.8 13.969.96664681960/61
8.9143.259.440.07.61.018.757.4 15.074.07168741961/62
9.8121.967.926.07.11.021.660.3 16.476.37571801962/63
10.8125.865.326.07.11.120.062.8 16.977.68273911963/64
11.1120.356.825.07.01.121.566.1 18.080.18483851964/65
12.1129.155.325.06.81.322.469.0 19.481.38792821965/66
13.2141.857.025.96.91.422.171.9 20.082.899971011966/67
14.4146.659.026.86.51.523.374.5 21.583.51001001001967/68
15.7152.760.427.36.51.624.777.3 22.184.11031011051968/69
16.3144.261.527.87.01.824.680.6 23.085.41101101091969/70
16.8152.268.019.07.62.327.983.7 25.986.91221221211970/71
17.5166.275.019.07.63.030.586.7 29.788.71321281361971/72
18.6179.781.019.07.43.536.389.5 33.990.71331361291972/73

4 19.0190.190.919.07.84.049.392.8 48.393.61421391431973/74
4 19.3189.197.319.08.04.576.296.8 76.396.91521441581974/75
421.1189.998.319.68.55.3100.0100.0 100.0100.01601521661975/76
22.9191.497.819.79.55.5§ 130.8103.3 130.4103.41681551811976/77
24.3185.997.11959.25.5§181.9103.9 193.1102.71761621901977/78
25.6184.9. 98.121.29.06.0§304.1104.9 314.9102.31801661941978/79
26.8178.5100.522.18.56.0675.2103.6 740.499.3183163203§ 1979/80
26.5181.2100.820.07.66.91,586.3103.1 1,737.597.6191163222§1980/81
26.8190.0102.020.08.67.03,065.7103.0 3,761.597.02051662521981/82
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות י"ג/ו. לוח
אחרת צוין כן אם אלא חקלאית, שנה

מוצריםחקלאיייצור של כעיקרייםייצור אם אלא טינות, אחרת)(אלפי צוין ן
כמות)(מדד
productionAgricultural

(quantity index)n.0
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0.340.680.026.013.0272.7_13141321.220.2תש"ט

18181827.036.90.853.2125.535.346.2270.0תש"י

18182013.527.50.52.655.3142.037.013.7352.6תשי"א

23262130.893.20.04.53.1120.1178.746.341.0349.6תשי"ב

25282229.564.00.08.28.1110.1203.055.459.5352.0תשי"ג

29352534.089.90.36.715.1126.1205.079.041.6470.5תשי"ד

32343236.042.12.221.019.291.1209.082.038.0392.0תשט"ו

38423674.085.03.228.014.2109.3231.092.558.0452.0תשט"ז

42474083.074.24.156.017.9123.0242.093.069.0439.0תשי"ז

49475362.553.34.994.012.7110.8265.098.061.2435.5תשי"ח

57546273.765.07.3122.115.3123.1270.588.083.3587.6תשי"ט

59546641.326.610.7244.917.078.5296.281.852.0609.6תש"ך

66617365.962.514.5221.014.5109.4277.185.070.3515.7תשכ"א

71648151.748.216.1221.012.4103.6280.5Iתשכ"ב 11.088.3532.5

75718154.736.313.4249.913.0109.1296.9108.993.3736.4תשכ"ג

848288126.5116.615.7256.09.5122.7317.3106.892.3838.9תשכ"ד

858487150.067.421.5294.613.5109.1306.7108.7101.7878.3תשכ''ה

"ו 878490100.621.224.9282.013.4110.2344.0103.883.8906.5תשב

9999100221.656.028.5289.312.9137.1342.493.492.01תשכ"ז ,082.0

100100100175.024.533.0247.910.6113.1381.5109.694.11,265.4תשכ"ח

104106102155.820.539.2214.712.4139.9443.0114.6119.91,178.1תשכ"ט

109110109125.013.635.3237.018.7137.3472.3137.1131.51,261.9תש"ל

121123120199.517.636.7258.621.2141.2490.4142.0132.91,513.5תשל"א

131136127301.432.840.3248.519.8132.5502.0143.1161.71,552.8תשל"ב

131131132241.517.937.4217.314.6126.8532.7165.1127.01,688.6תשל"ג

140140141274.030.249.8116.718.0138.0496.2152.4124.01,698.0חשל"ד

149150148243.320.648.8259.018.8148.4609.2163.0134.81,506.0תשל"ה

157155161205.518.253.7323.623.5140.1581.1174.7134.81,531.2תשל''ו

164164165220.016.664.0320.022.5111.1584.1214.0130.01,528.1תשל"ז

171176165167.08.079.2116.721.5118.5673.8221.1144.81,473.8תשל"ח

177187164133.26.075.2146,720.587.0598.8211.0123.31,568.7תשל"ט

179196159253.228.978.119.5110.0607.0171.7117.11,542.8תש"ם

189211160215.020.491.594.825.5112.0676.5218.1132.61,416.6תשמ"א§

203225172147.013.087.4תשמ"ב
25.9115.0770.5206.7118.21,803.9
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TABLE XDI/1 .AGRICULTURE  KEY DATA (com.)
Agricultural year, unless otherwise staled

Production of main products (thousand tons, unless otherwise stated(
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5.210.67.23.510.75.02.00.578.8242.53.51948/49

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

19.5 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 26.931.121.634.36.80.245.725.110.6277.31,114.013.91959/60
17.1 34.836.626.744.120.80.854.622.711.1283.51,290.014.71960/61

21.7 49.942.130.449.24.81.266.422.511.7316.01,273.016.41961/62

15.6 52.333.625.650.613.01.667.031.111.9297.01,113.016.41962/63
31.8 72.849.334.049.821.01.674.535.510.9304.81,278.518.91963/64

27.5 73.246.134.244.010.51.474.030.911.8322.61,296.019.31964/65

30.5 86.042.733.353.910.92.381.928.212.3348.61,233.022.61965/66

43.3 95.542.239.850.524.53.589.030.513.8380.21,402.022.91966/67

45.8 83.834.637.344.09.54.889.235.215.2393.81,224.024.51967/68

36.4 92.035.644.853.021.15.293.534.315.2408.31,218.621.91968/69

40.7 98.624.736.061.16.64.1101.735.615.5440.51,320.021.81969/70

47.0 103.429.637.056.312.57.6124.236.515.7452.01,423.326.11970/71

60.0 116.533.148.341.527.011.7142.133.717.4476.01,404.727.11971/72

47.3 123.231.046.938.14.012.3144.535.718.0523.51,389.826.51972/73

51.8 106.230.244.433.730.215.0162.538.918.8545.11,468.722.71973/74

52.6 124.032.243.352.24.917.1172.937.120.2582.21,569.922.21974/75

54.3 124.231.645.957.419.518.5187.544.120.3655.71,676.524.21975/76

45.0 136.529.440.661.78.121.8192.147.022.7671.41,704.324.51976/77

50.6 123.333.642.753.735.024.2196.539.822.6669.91,789.924.51977/78

53.5 150.733.738.560.98.232.9202.7.36.421.7691.41,728.624.21978/79

50.8 113.039.237.275.045.032.0200.040.221.2670.31,614.924.71979/80
74.5 § 152.443.939.865.819.78.0209.835.421.1682.01,530.523.11980/81

61.8 136.543.644.473.237.240.1228.837.721.3726.41 ,740.024.31981/82
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות י"ג/1. לוח
! חקלאית. כן1!נה אם אחרת^א 1יוין

(אלפ עיקריים מוצרים של אלאיצוא טון. צויי כן אחרת)6אם
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תש"ט 154.6

תש"י 167.3

תשי"א 161.7

תשי"ב 146.60.1
0תשי"ג 0.2 0.10206.100.6

0.2תשי"ד 0 4.10.1304.901.1

תשט''י 0.2 3.00.3264.200.9
3.100תשט"ו 0 4.30.5293.201.3

26.800תשי"ז 0.1 3.90.3307.401.0
00.21.3תשי"ח 2.3 5.61.1308.001.9
21.101.3תשי"ט 1.8 4.83.3376.50.12.0
8.00.33.7תש"ך 4.4 6.43.7398.00.76.1

20.304.0תשכ"א 2.7 6.82.9331.10.413.8
4.4013.7תשכ"ב 6.4 1.7349.212.3
1.711.7תשכ"ג 1.9 4.51.6504.814.8
1.83.0תשכד 1.0 3.02.1454.30.117.6
8.08.2תשכ"ה 1.3 4.10.8526.60.116.8
8.59.2תשכ"ו 4.4 5.80.9581.921.2
1.510.54.3תשכ"ז 6.3 5.21.3664.60.115.9
8.08.2תשכ"ח 15.2 5.81.9737.91.57.9
21.05.0תשכ"ט 24.5 6.518.8697.50.913.13.4
12.014.09.9תש"ל 43.5 9.828.0815.71.416.62.5
10.015.012.3תשל"א 48.6 11.637.6858.52.515.74.4
15.017.513.2תשל"ב 51.8 11.048.2859.04.911.07.5
6.511.429.3תשל"ג 60.9 8.236.5776.94.83.97.8
6.026.611.2תשל"ד 51.7 10.742.1818.510.04.810.6
6.025.811.2תשל"ה 65.9 10.753.2926.98.58.713.4
5.532.223.0תשל"ו 78.5 12.850.5955.89.711515.0
5.039.019.4תשל"ז 103.7 12.747.4921.610.210.118.7
10.652.020.8תשל"ח 118.7 11.762.6898.011.010.019.7
11.960.222.9תשל"ט 97.2 10.152.4964.612.213.328.2
15.859.17.7תש"ם 78.7 10.143.3854.713.818.426.1

81.718.7§12.3תשמ"א 106.4 ■ 10.754.2821.0§16.416.46.3
3.071.431.3תשמ"ב 111.6 16.945.2760.719.716.233.0

ראה החקלאות; ענף מחשבונות נגזר איננו זה מדד 3 לכשר. בבקר כלולים החלב מעדר לפיטום עגלים 2 שנה. סוף 1

כולל תש"ל, מאז 5 ואמירה שקלול שיטת או הגדרה שינוי 4 בחקלאות. ותשומה תפוקה מחירי י'מחירים, לפרק מבוא
שנות לפי וערך חקלאיות שנים לפי כמויות מתשכ"ב, לוח; שנות לפי תשכ"א עד 6 עזה. ומחבל ושומרון מיהודה מועסקים

קומפוסט. כולל ב1^.1; המתחילות דשנים שנות לפי 7 לוח.
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TABLEXIII/1.AGRICULTUREKEY DATA (com.(

Agricultural year. unless otherwise stated
Exportsofmain products (thousand tons,

unless otherwise stated)6
rYiD127nנבחרותinputsSelected
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1.42571948/49
3321949/50
4131950/51
123.537.24681951/52
0.3184.036.55631952/53
5.4150.241.866010.77.42.21953/54
4.1 0.1215.264.17609.89.22.61954/55
17.0 0232.368.183012.012.52.81955/56
17.3 0297.677.783011.313.82.51956/57
179.3 00.4238.9106.81,00014.514.72.01957/58
280.2 O.I .0.8412.2127.499015.414.62.01958/59
397.6 0.14.3473.6123.51,06016.914.62.21959/60
358.7 020.6497.8144.61,02518.112.32.21960/61
310.0 020.3496.4157.51,12520.513.02.21961/62
103.8 0.123.9492.0160.61,14018.811.92.41962/63
189.4 0.120.2553.7186.81,02521.110.22.51963/64
198.6 0.222.9571.2183.91,09522.811.23.01964/65
27.4 0.817.0610.8192.61,26524.012.04.41965/66
163.3 0.731.4660.0214.21,11527.410.64.71966/67
151.9 0.919.6617.0187.21,26528.311.86.41967/68
17.2 2.119.2648.0198.41,23528.012.36.81968/69
19.3 5.220.1721.4212.01,34029.614.19.41969/70
53.9 7.312.7807.5223.61,24532.014.510.81970/71
88.6 8.711.8845.3240.11,27533.216.212.21971/72
22.0 10.814.5945.8259.81,29534.016.313.61972/73
15.0 10.622.21,030.6278.11,16030.515.111.51973/74
36.4 16.813.41,102.4271.01,23032.717.015.21974/75
99.6 18.829.51,122.9323.41,32536.719.417.91975/76
163.5 31.024.91,120.3321.81,30037.518.718.51976/77
213.0 60.619.81,086.3315.738.819.821.91977/78
148.0 72.516.31,163.6312.337.918.622.01978/79
51.8 90.028.21,197.4304.036.915.121.71979/80
39.0 §87.023.8§1,143.6324.739.214.721.91980/81
43.8 86.621.81,152.8335.635.514.522.91981/82

1 At end of year. 2 Bull calves for meat from dairy herd are included with beef. cattle. 3 This index is not derived
from agricultural branch accounts; see introduction to chapter X  Pirces, prices of output and input in
agriculture 4 Change of dennition or weighting method 5 Since 1969/70, includes employed persons from Judea
and Samaria and the Gaza Area. 6 Through 1960/61 according to calendar year, and since 1961/62 quantities according
to agircultural year and value according to calendar year. 7 Fertilizer year, beginning on 1 VII; includes compost.
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שדה גידולי מעובד שטח י"ג/2. לוח
TABLEXIII/2.CULTIVATED AREAOFHELD CROPS

דונם Thousandאלפי dunams

תש"להגידול
1969/70

תשל"ח
1977/78

תשל"ט
1978/79

תש"ם
1979/80

תשמ"א
1980/81

תשמ"ב
1981/82

Crop
הכל סך
Total

מזה.
כהשקייה
Thereof:
Irrigated

הכל סך
Total

מזה:
בהשקייה
Thereof:
Irrigated

הכל 548.9,!517.8,.סך ,.,536.0 :2,592.6 ;949.7 2,529.41,022.9 2,410.5TOTAL

חורף. Winterגידולי crops:

111.082.7100.970.5191.3191.3304.2304.2Irrigatedהשקייה

716.9,561.6,532.31,579.5,בעל 1,422.1,230.7Unirrigated

קיץ: :Summercropsגידולי

526.3651.0652.1697.1758.4758.4718.7718.7Irrigatedהשקייה

163.6253.6250.7245.5157.6156.9Unirrigatedבעל

CROPגידול

074.2869.4855,8976,3,038.990.9,חיטה 1905.5164.9Wheat

174.4336.1322.5267.0222.00.6248.09.6Barleyשעורה

לגרעינים 42.613.04.131.539.47.229.77.0Sorghumסורגום for grain

לגרעינים 57.458.268.370.036.05.048.510.0Pulsesforgrainקטניות

8.424.226.528.032.932.143.642.8Maizeתירס

349.3656.8628.8621.9607.1588.5557.8506.7Cottonכותנה

53.355.451.045.950.850.859.859.8Groundnutsבוטנים

32.448.782.8103.097.812.389.427.1Sunflowersחמניות

28.610.811.78.87.79.7Tobaccoטבק

לשימורים 9.513.418.613.312.79.413.511.9Peasאפונה for Canning

סוכר 46.022.929.714.614.4Sugarסלק beet

0.340.311.66.74.70.24.10.3Safflowerתריע

9.22.41.94.13.84.8Sesameשימשומין

321.5190.4196.7188.4159.433.1184.654.9Hayשחת

לתחמיץ 55.6103.0134.2136.9138.461.8162.291.0Silageירק

ירוק 210.090.581.871.641.136.345.229.4Greenמספוא fodder

45.113.410.019.222.17.14.17.5Miscellaneousשונות
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ומקשה אדמה תפוחי ירקות, מעובד י"ג/3.שטח לוח
TABLEXin/3.CULTIVATED AREA OF VEGETABLES, POTATOES AND MELONS

דונמים Thousandאלפי dunams

תשמ"בתשמ"אתש"םתשל"טתשל"חתש"ל
1969/701977/781978/791979/801980/811981/82

כולל 345.7402.3סך .356.7355.2334.7334.2GRANDTOTAL

הכל 199.3230.7212.7222.8189.9207.2Vegetablesירקותסך total

43.566.849.356.448.357.1Tomatoesעגבניות

28.522.623.226.121.721.8Cucumbersמלפפונים

12.39.39.310.49.910.1Carrotsגזר
11.916.216.118.013.913.4Peppersפלפלוגמבה and gamba

יבש 20.330.627.924.230.231.4Dryכצל onions

5.97.47.38.96.66.1Eggplantsחצילים

8.55.76.38.45.44.5Vegetableקישואים marrows

6.77.28.911.58.38.5Cabbageכרוב

5.24.25.86.72.84.9Cauliflowerברונית

5.23.64.95.42.84.0Lettuceחסה

3.93.03.52.81.71.3Beetסלק

3.63.73.73.31.31.6Radishesצנון

,2.42.33.33.12.32.0Radishesצנונית red

ירוק 4.31.61.82.40.91.0Greenבצל onions

(סלרי) 2.34.14.0כרפס 4.84.56.1Celeryי

2.71.21.52.50.40.7Horseפולים beans

(ארטישוק) 9.73.63.12.52.52.6Artichokesקנוס

3.52.42.53.82.93.0Garlicשום

6.57.25.55.94.64.1Beansשעועית

שדה 1.43.23.23.43.53.1Strawberriesתות

11.024.821.612.315.419.9Miscellaneousשונות

אדמה 48.364.959.550.254.646.8Potatoesתפוחי

הכל 98.1106.784.582:290.280.2Melonstotalמקשהסך

בבעל ,54.946.124.631.236.228.0Watermelonsאבטיחים unirrigated

בהשקייה ,21.034.131.221.318.527.3Watermelonsאבטיחים irrigated

בבעל ,15.812.410.211.27.08.1Sugarmelonsמלונים unirrigated

בהשקייה ,6.414.118.518.628.516.8Sugarmelonsמלונים irrigated
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יישוב צורת לפי ופרחים, ירקות שדה, גידולי מעובד שטח  י"ג/4. לוח
TABLEXIII/3. CULTIVATED AREAOF FIELD CROPS, VEGETABLES AND FLOWERS,

BY TYPE OF LOCALITY

דונמים Thousandאלפי dunams

1981/82"בתשמ1980/81אתשמ'

משקיםמשקיםמשקיםמשקים
r מ1 לאיהודייםלאיהודיים1.

hסך S§ §סויהודייםאחרים2\ ודייםאחרים2> יה
nהכל S

r inOtherNonהכל*:§OtherNon
Totalaa o

~ 2JewishJewishTotala oJewishJewish
farms2farmsfarms2farms

שדה cropsFieldגידולי

הכל 529.41,211.0642.0142.9533.51,183.32,410.5569.9142.9514.4GRAND,.סך TOTAL

407.31,038.9260.069.6302.0905.5361.8219.469.6254.7Wheatחיטה
222.013.632.04.7171.7248.024.830.14.7188.4Barleyשעורה

לגרעינים 39.424.013.41.50.529.716.710.81.50.7Sarghumסורגום for grain
לגרעינים 44.121.116.52.34.248.521.816.92.67.2Pulsesקטניות for grain
לשימורים 12.79.33.00.413.510.82.10.40.2Peasאפונה for canning

32.924.27.70.80.243.634.08.6O.§0.2Maizeתירס
607.1478.6107.520.60.4557.8445.391.720.60.2Cottonכותנה
50.813.919.710.17.159.819.724.410.15.6Groundnutsבוטנים

סוכר 14.510.03.70.70.1Sugarbeetסלק
ירוק 41.111.926.82.445.213.627.92.41.3Greenמספוא fodder

159.475.653.914.715.2184.684.766.014.819.1Hayשחת
97.826.844.65.820.689.441.420.25.722.1Sunflowersחמניות

לתחמיץ 138.487.543.47.5162.2105.349.27.50.2Silageמספוא
30.07.29.81.811.522.73.42.62.214.5Miscellaneousשונות

potatoesומקשרX"1snירקות and melonsVegetables,

הכל 334.771.3147.750.465.3334.258.9149.747.178.5TOTALסך
48.30.933.25.88.457.11.738.75.511.2Tomatoesעגבניות

21.71.57.55.17.621.80.56.65.19.6Cucumbersמלפפונים
9.98.10.71.110.18.40.80.80.1Carrotsגזר

יבש 30.25.217.82.44.831.45.815.82.47.4Dryבצל onions
54.636.27.510.70.246.827.99.19.30.5Potatoesתפו"א
90.211.937.211.130.080.29.830.910.628.9Melonsמקשה
79.87.543.814.214.386.84.847.813.420.8Miscellaneousשונות

םפרח F1owersי

הכל 14.71.311.51.70.214.21.211.11.70.2TOTALסך
2.72.50.22.30.11.90.20.1Rosesורדים
3.12.90.10.13.43.20.2Carnationsצפורן

1.3גיפסנית


1.10.21.41.20.2Gypsophila
7.61.35.01.20.17.11.14.81.10.1Otherאחרים

1 Incl. collective moshavim (96.7 thousand dunams).
2 Incl. institutions for education, research and crop and
livestock improvement (49.2 thousand dunams).

דונמים). אלף 96.7) שיתופיים מושבים כולל 1

אלף 49.2) והשבחה מחקר חינוך, מוסדות כולל 2
דונמים).
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המטעים שטח י"ג/5. לוח
TABLEXIII/5.AREA OF FRUIT PLANTATIONS

דונמים Thousandאלפי dunams

1981/82תשמ'ב

משקיםמשקים
ל םתש" לאיהודייםתשמ"אתש"
הכל1969/701979/801980/81 יהודייםאחריס2מושבים1קיבוציםסך

TotalQibbuMoshOtherNon
zimavim'JewishJewish

farms2farms

כולל 840885.9890.8940.6170.6362.2249.4158.4GRANDסך TOTAL
הכל 420369.0411.3406.750.9183.0170.22.6Citrusהדריםמך total

158.0156.5153.57.856.787.81.2Shamoutiשמוטי
70.072.070.94.735.929.70.6Latesאפילים

92.094.690.825.5.3T827.10.4Grapefruitאשנוליית
76.088.291.512.952.625.60.4Otherאחר

 הדרים ללא 420489.9479.5533.9119.7179.279.2155.8Plantationsמטעים, excl. citrus
total)8ךהכל
36.436.346.413.017.55.210.7Applesתפוחים
8.18.48.62.83.91.50.4Pears\אגסים

91123.925.625.20.921.32.40.6Peachesאפרסקים
8.89.69.30.33.84.30.9Apricotsמשמש

חבושים, ,112.213.914.11.67.72.52.3Plumsשזיפים. quinces, cherries
ודובדבנים
מאכל 4131.628.436.30.813.07.515.0Tableענבי grapes
יין 5234.031.230.12.09.617.80.7Wineענבי grapes
1919.419.019.713.15.70.50.4Bananasבגנות
106141.7118.7131.13.215.96.0106.0Olivesזיתים
4039.437.840.26.67.811.214.6Almondsשקרים

(פקן< 1418.517.616.81.610.74.40.1Pecanאגתיס nuts
86.497.6107.353.841.610.41.5Avocado)אבוקדו

ללא י57113.5םובטרופיים, 17.420.34.512.43.10.3Subtropical,excl. avocado
אבוקדו
Dates'7.58.89.97.52.10.3תמרים
18.59.218.68.06.22.12.3Otherאחר

נושאי מטעים :740.1733.3778.4117.8291.0232.4137,2THEREOFמזה: FRUIT
הכל סך  BEARINGפרי

PLANTATIONTOTA L

הכל 363.0382.8381.246.0165.1167.72.4Citrusהדריםסך total
156.0155.3152.47.856.087.51.1Shamoutiשמוטי
67.068.367.54.732.629.60.6Latesאפילים

87.092.087.824.236.626.60.4Grapefruitאשכוליות
53.067.273.59.339.924.00.3Otherאחר

 ד,דדי0 ללא ,377.1350.597.2$71.8125.964.7134.8Plantationsמע17י0, excl. citrus
(פקן) אגוזים

29.029.236.111.313.94.46.5תפוחים
total
Apples

7.87.87.82.73.51.20.4Pearsאגסים
16.517.518.70.615.71.90.5Peachesאפרסקים
6.46.87.10.32.83.30.7Apricotsמשמש

חבושים, ,8.69.710.11.25.21.62.1Plumsשזיפים, quinces, cherries
ודובדבנים
מאכל 27.823.130.70.79.86.513.7Tableענבי grapes

יין 29.025.225.61.37.915.70.7Winegrapesענבי
7.317.818.112.05.20.50.4Bananas)בעלה
124.097.2112.03.011.14.893.1Olivesזיתים
36.631.733.74.16.79.813.1Almondsשקדים

(פקן) 16.614.615.11.49.64.00.1Pecanאגוזים nuts
41.050.160.426.825.37.11.2Avocadoאבוקדו

ללא .7.07.810.81.76.62.30.2Subtropical,exclסיבטרופיים, avocado
אבוקדו
Dates_4.05.15.14.40.50.2תמרים
5.56.95.90.32.11.42.1Otherאחר

1 Incl. collective moshavim (18.0 thousand dunams).
2 Incl. institutions for education. research and crop and
livestock improvement (9.1 thousand dunams).
3 Incl. about 30 thousand dunams in auxiliary farms. which are
not included in data for other years.

דונמים). אלף 18.0) שיתופיים טישכים טלל 1

דונמים). אלף 9.1) והשבחה מחקר חינוך, מוסדות כולל 2
כלול אינו זה שטח עזר; במשקי דונם אלף כ0נ כולל נ

השנים. יתר בנתוני
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מינים לטי יער1, נטוע שטח  י"ג/6. לוח
TABLE XIII/6.  AFFORESTED AREA1, BY SPECIES

Thousand dunams; endofagricultural year חקלאית שנה סוף דונמים; אלפי

תשמ"בתשמ"אתש"םתש"לתשכ"התש"ךתשט"ותש"יתש"ט
1948/491949/501954/551959/601964/651969/701979/801980/811981/82

הכל2 708TOTAL2נ5369195299417534678691סך
141218321426433444Coniferousמחטניים
92118122135136138Eucalyptusאקליפטוס

(אשל. 668191117122126Othersאחרים (tamarisk,
וכוי) acaciaשיטה etc.)

I In addition to the afforested area there are about 350,000
dunams of natural forests andabout 250,000 dunamsofpotential
area for afforestation. 2 Including roadside plantations
)according to scale: 1 km plantations = 7 dunams).
3 Ownership: government 99,000; J.N.F. 595,000; otetrs
14,000.

יערות דונם כ350,000 יש יער, הנטוע לשטח נוסף 1

פוטנציאלי קרקע שטח לערך דונם ו250.000 טבעיים
הכבישים בצירי נטיעות כולל 2 לייעוד. המיועד
7 שוה נטיעות ק"מ 1 מודד: (לפי והדרכים
;595,000 קק'ל ;99,000 ממשלה כעלות: 3 דונם).

.14,000 אחרים

employed persons מועסקים
ומעמד אוכלוסייה קבוצת לפי החקלאות, בענף מועסקים  י"ג/7. לוח

בעבודה
TABLEXIII/7.EMPLOYED PERSONS IN AGRICULTURE, BY POPULATION GROUP

AND EMPLOYMENT STATUS
Thousands, annual average שנתי ממוצע אלפים,

תשמ"בתשמ"אתש"םתש"לתש"ך
1959/601969/701978/791979/8C1980/811981/82

כולל 87.786.782.5GRAND§121.189.883.8סך TOTAL
וחברי עצמאיים ,32.528.524.926.326.723.5Employersמעבידים, selfemployed and

membersקואופרטיבים of cooperatives
קיבוצים 21.015.519.619.919.420.1Qibbuzחברי members

תשלום ללא משפחה 21.414.59.612.09.17.1Unpaidבני family members
29.531.5§46.231.329.7שכירים ,31.8Employees

הכל a61.259.3Jews.97.364.559יהודים0ך total
חברי עצמאיים. ,61.746.544.846.045.543.2Employersמעבידים, selfemployed. members of

ובני וקיבוצים cooperativesandקואופרטיבים qibbuzimandunpaid
תשלום ללא familyמשפחה members

36.118.014.013.815.716.1Employeesשכירים
הכל סך 23.325.325.027.925.523.2NonJewsלאיהודים total
חברי עצמאיים, ,13.212.09.312.29.77.5Employersמעבידים, self employed, members of

משפחה בני ,cooperativesקואופרטיבים, unpaid familymembers etc.
ונו' תשלום ללא

15.715.815.7Employees§10.113.315.7שכירים
10.18.34.35.16.36.0Fromמישראל Israel

עזה ומחבל ושומרון 10.69.59.7From§5.011.4מיהודה Judea and Samaria and
Gaza Area

1 Population estimates are based on revised estimates: therefore
one should be careful on comparisons with data preceding 1976.
For a detailed explanation and definitions see introduction to
Chapter XII.

לכן מתוקנים. אומדנים על מבוססים אוכלוסייה אומדני 1

מפורט הסבר .1976 שלפני לשנים בהשוואה להיזהר יש
י"ב. לפרק במבוא ראה והגדרות
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production and marketing ושיווק ייצור

קבוצה לפי ומחיר, כמות ומדדי החקלאי הייצור ערך  י"ג/8. לוח
ביניים) תוצרת (כולל ראשית

TABLEXIII/8.VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND QUANTITY AND
PRICE INDICES, BY MAIN GROUP (incl. intermediate produce)

Main group

1981/82 תשמ"ב

יהודי המשקןמזה:
Thereof:
Jewish

כלהו
All
farms

תשמ"א§
§ 1980/81

תש"ם
1979/80

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"ט
1948/49

ראשית קבוצה

ש') (מיליוני שוטפים במחירים Valueערך at current prices (IS (ו1101תוח
כולל 4.475.0199.49,134.022,219.547,859.645,467.9GRANDסך TOTAL

2.338.1113.86,007.314.387.130,041.328.298.0Cropsגידולים
שדה 0.611.727.92,021.56,213.411,500.511,200.7Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,0.66.823.3913.52,075.84,477.73,813.0Vegetablesירקות. potatoes,
melonsומקשה and pumpkins
הדר 0.711.138.31,164.22,668.75,579.85,524.0Citrusפרי

הדרים) (להוציא 0.37.920.71,454.02,552.26,525.75,807.7Fruitפירות (excl. citrus)
0.10.63.6454.1876.91,957.61,952.6Otherאחר

ותוצרתם תיימ ,2.236.985.63.126.77.832.417.818.3I7בעלי 169.9Livestock Ik lives). products
לבשר חיים 7,965.27,618.5Livestock"0.515.239.31,431.43,605.6כעלי for meat

2,147.14,902.84,667.7Milk■0.78.521.5882.4חלב
וחומרי מאכל 0.79.417.1562.31,488.13,583.43,566.6Tableביצי eggs £ breeding

materialsרבייה
0.21.94.6160.4360.6752.2732.5Fishדגים
0.12.03.190.2231.0614.7584.6Otherאחר

כמותי ..מדד כסיס Quantityindex' base: 1970/71=100
כולל 114990143151162GRANDסך TOTAL

.9153165*44//גידולים 176Crops
שדה 115388139158143Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי .155793124142150Vegetablesירקות, potatoes.
melonsומקשה and pumpkins
הדר 174389109100130Citrusפרי

הדרים) (להוציא 83589200214261Fruitפירות (excl. citrus)
ותוצרתם חיים 5591133134144Livestock//בעלי tt lives!■ products
לבשר חיים 64488140142151Livestockבעלי for meat

176098142145154Milkחלב
וחומרי מאכל 157393118116130Tableביצי eggs £ breeding

materialsרבייה
145485908589Fishדגים

מחירי בסימדד 100סי .01970/71=Price index1  base:
כולל 1661872,4475,64511,341GRANDסך TOTAL

1360872,6245.86211,448Cropsגידולים
שדה 1764884,11711,14122,739Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,1446982,8425,65011,509Vegetablesירקות. potatoes,
melonsומקשה and pumpkins
הדר 745761,9434,8677,797Citrusפרי

הדרים) (להוציא 1691952,8414,6689,793Fruitפירות (excl. citrus)
ותוצרתם חיים 1963902,2465.56611,744Livestockבעלי Sl livest. products
לבשר חיים 1867872,0925,18610,776Livestockבעלי for meat

1860912,6486,31013,573Milkחלב
וחומרי מאכל 2061882,0935,62812,100Tableביצי eggs 8i breeding

materialsרבייה
1853832,6036,16712,315Fishדגים

1 "Indices are the resultof chaining annual percentsofchange;
consequently, current value may differ from the value obtained
from multiplying the base year value by the indices of quantity
and price.

שנתיים. שינוי אחוזי שרשור של תוצאה הם המדדים 1

המתקבל הערך לבין השוטף הערך בין הבדליס ייתכנו ולכן
מחיר. ובמדדי כמות במדדי הבסיס בשנת הערך הכפלת ע"י
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור כמות י"ג/9. לוח
TABLEXIII/9  VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION

)incl. intermediate produce)

אחרת צוין כן אם אלא טונות, Thousandאלפי tons, unless otherwise stated

1981/82תשמ"ב

מזה:כל
יהודיהמשקחשמ"א§תש"םתש"לתש"ךתש"ט

1948/491959/601969/701979/80.§ 1980/81
AllThereof:

farmsJewish

שדה FIELDגידולי CROPS
לגרעינים וקטניות 54.996.3162.6314.0268.6203.2177.8Cerealsדגנים Sl pukes for grains

21.141.3125.0253.2215.0147.0126.5Wheatחיטה
20.026.613.628.920.413.09.0Barleyשעורה
3.015.610.97.210.215.215.0Sorghumסורגום
10.812.813.124.723.028.027.3Otherאחרים

ושמן תעשייה 215223.7358.8244.9391.2275.9270.8Industrialצמחי andoil crops
סיבים 10.735.378.194.887.487.4Cottonכותנה, lint

נרעיניס 16.958.6129.0152.0138.8138.8Cottonseedכותנה,
סוכר 169.0237.00.098.1Sugarסלק beet

(בוטנים) אדמה 0.317.018.719.525.525.923.6Groundnutsאגוזי
0.61.71.60.50.50.5Tobaccoטבק

0.42.63.19.89.59.37.5Sunflowerחמניות
לשימורים 1אפונה 11.53.65.45.87.07.0Canning peas

אחרים
1, j4.30.92.65.06.96.5Other

40.678.6137.3110.0112.0115.0111.5Hayשחת
ותחמיצים' ירוק 373.0,060.0מספוא 1,573.9 1.696.11.117.91,030.01.027.0Green fodder and silage*

48.362.0127.9191.3177.7127.6110.2Strawקש
דונ0) (אלפי ירוק 15.386.810.51.01.00.50.5Greenזבל manure (1,000 dunams)

תפו"א, ,119.0430.0740.9895.81,027.21,095.4964.7VEGETABLESירקות, POTATOES
ANDומקשה MELONS

80.6297.7474.1607.0676.5770.5665.7Vegetablesירקות
22.2110.0157.0255.2283.3343.0311.8Tomatoesעגבניות

14.227.844.850.550.855.132.9Cucumbersמלפפוני0
6.935.558.746.750.152.749.9Carrotsגזר

וגמבה 3.210.929.853.948.848.844.8Peppersפלפל and gamba
יבש 1.718.947.231.453.862.158.0Dryבצל onions
4.813.622.925.027.625.821.6Eggplantsחצילים
9.513.815.117.618.412.8Vegetable'2.9קישואים marrows

5.213.916.826.235.342.235.8Cabbageכרוב
אדום ,2.46.28.48.39.18.74.7Beetsסלק red

(סלרי) 0.21.25.515.218.018.918.5Celeryכרפס
שדה 0.63.17.56.77.84.6Strawberriesתות

16.949.666.172.075.487.070.3Otherאחר
אדמה 215.081.8137.1171.7218.1206.7205.2Potatoesתפוחי

11.029.7102.075.187.077.058.3Waterאבטיחים melons
1.420.827.742.045.641.236.5Sugarמלונים melons

הדר 272.7609.6,261.9,542.8פרי 11,416.61,803.91,786.0CITRUS
399.7677.9608.2536.4776.1768.4Shamoutiשמוטי
85.5207.6277.0244.3290.5287.7Latesאפילים

74.6284.3508.8494.0534.2528.8Grapefruitאשכוליות
19.739.859.151.771.470.7Lemonsלימונים

אחרים 30.152.389.790.2131.7130.4Otherזנים varieties
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(המשך) ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור כמות י"ג/9. לוח
TABLEXIII/9.VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION

)incl. intermediate produce) (cont.)
צוי כן אם אלא טונות. אחרתאלפי Thousandן tons, unless otherwise slated

1981/82תשמ"ב

מזה:כל
ט ש" ךת םתש"לתש" ש" יהודיהמשקתשמ"א§ת
1948/491959/601969/701979/80§1980/81AllThereof:

farmsJewish

הדרים ללא ,39.2145.6289.0410.4430.2465.9429.4FRUITפירות, EXCL. CITRUS
23.261.8100.8131.9117.2114.9Applesתפוחים
2.235.87.919.518.317.9Pearsאגסים

5.22.418.026.240.230.429.5Peachesאפרסקים
0.614.69.213.011.310.2Apricotsמשמש
7.68.015.221.119.817.9Plumsשזיפים

מאכל 10.631.124.739.243.943.640.1Tableענבי grapes
יין 7.221.636.037.239.844.444.4Wineענבי grapes
275.065.873.273.2Bananas.(3.534.36בננות
1.83.03.02.32.0Almondsשקדים
0.51.51.41.81.8Pecanפקן nuts
10.76.86.645.019.737.213.1Olivesויתים
0.24.132.08.040.140.1Avocado)אבוקדו
2.0J{2.34.95.25.65.6Datesתמרים

15.6Jאפרסמון
13.6

3.45.68.08.0Persimmon
19.912.112.710.7Otherאחר

(מיליונים) יצוא ,1FLOWERSפרחים, EXPORTS (millions)
142.0116.4139.2139.2Rosesורדים

288.4260.8378.6378.6Carnationsציפורנים
8.34.55.15.1Gladioliסייפנים

יער 70.5166.9168.5173.5158.5FORESTתפוקח OUTPUT

לבשר חיים 7.581.4152.8261.4266.3287.8278.9LIVESTOCKבעלי FOR MEAT
5.045.7101.7200.0209.8228.8228.3Poultryעופות

פטימיס 140.5143.9161.0161.0Broilersתרנגולים
הודו 48.654.255.255.2Turkeysתרנגולי

ואחרים 10.911.712.612.1Layersמטילות and others
2.025.135.640.235.437.737.0Cattleבקר

כבשיס
ו"

265.15.85.85.93.5Sheep
2.33.32.72.72.80.5Goatsעזים

אחרים חיים 5.77.112.712.612.69.6Otherבעלי livestock
86.0317.8487.7712.2725.9772.0736.5MILKחלב

בקר 78.8277.3440.5670.3682.0726.4717.4Cow'sחלב milk
כבשים חלב

"!
16.418.918.820.821.111.6Sheep's milk

עזים 24.128.323.123.124.57.5Goat'sחלב milk
(מיליונים) ואפרוחים EGGSביצים AND CHICKS (millions)

מאכל 231.61,108.11,193.21,451.01349.01,547.71,532.7Tableביצי eggs
ליצוא ןגירה 20.128.223.821.821.8Hatchingביצי eggs for exports

98.2110.6120.3120.3Chicksאפרוחים
3.513.921.824.723.124.323.7FISHדגים

(מדגה) בויכוח 3.912.012.711.812.512.5Pondדגי culture
אגמים 1.31.62.31.81.81.8Lakeדגי catch

ים 8.78.29.79.510.09.4Marineדגי catch
MISCELLANEOUSשונות

וצאן בקו 1.10.00.50.5Exportsיצוא of cattle, sheep and goats
(3 מ (מיליון אורגני 0.42.22.32.92.93.02.7Organicזבל manure (million m 3)

0.50.81.71.72.81.02.0Honeyדבש
0.40.70.60.60.2Woolצמר

1 Including sown pastures.
2 Not included in agricultural production.

זרוע. מרעה כולל
החקלאי. בייצור נכלל לא
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ייעוד לפי החקלאי, הייצור י"ג/0ו. לוח

אחרת צוין כן אם אלא טונות. jnlessאלפי otherwise statedThousand tons.

§תשמ 1980/8 1 1981/82תשמא "ב

 תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצורתוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
הכל הכלביניים2ישירמקומיתמקומית1סך מקומית1סך

por
ביניים2ישירמקומית

Produc
nOT

localForInterProduclocalForInter
tionconsumlocalpirectmediatetion consumlocalDirectmediate
totalption1industryexportsproduce2totalption'industryexportsDroduce2

תכ ו rum eV o
כולל סך
הכל סך גידולים

שדה 2,068.427.5383.7106.31,550.91,752.223.3223.191.81,414.0גידולי
לגרעינים וקטניות 268.68.1176.912.870.8203.27.15124.43.567.7דגנים

215.05.0162.712.335.0147.05.0103.53.035.5חיטה
20.40.320.113.00.312.7שעורה
10.210.215.215.2סורגים
23.03.113.90.55.528.02.620.60.54.3אחרים

ושמן תעשייה 391.219.4206.893.571.5275.915.798.788.373.2צמחי
סיבים 94.813.181.787.416.071.4ביתנה,
גרעינים 152.083.168.9138.867.871.0כותנה.

סוכר 98.198.1סלק

(בוטנים) אדמה 25.510.72.010.72.125.96.21.016.91.8אגוזי
0.50.50.50.5טבק

9.58.31.00.29.39.10.2חמניות
לשימורים 5.85.60.27.06.80.2אפונה

5.00.44.40.10.16.90.36.6אחר

112.0115.0115.0_112.0שחת
ותחמיציםי ירוק 1.117.91,117.91,030.01,030.0מספוא

177.7177.7127.6127.6קש
ירוק 1.01.00.50.5זבל

מקשה תפו"א, 1,027.2554.7250.5179.342.71,095.4536.5316.9188.153.9ירקות,

676.5325.3230.7106.414.1770.5336.4299.0111.623.5ירקות
283.377.8180.721.43.4343.072.8239.718.811.7עגבניות
50.841.75.52.90.755.144.08.32.20.6מלפפונים

50.124.014.310.31.552.721.718.011.31.7גזר
וגמבה 48.822.413.611.90.948.822.013.812.70.3פלפל

יבש 53.822.44.227.00.262.127.98.624.61.0בצל

27.622.30.33.31.725.820.70.32.82.0חצילים
17.616.20.20.50.718.417.10.80.5קישואים

35.321.01.911.31.142.222.41.915.42.5כרוב
אדום 9.16.22.70.00.28.76.71.70.3סלק

(סלרי) .18.04.52.810.40.318.94.81.512.4כרפס 0.2
שדה 6.74.20.42.10.07.84.40.43.0תות

75.462.64.15.33.487.071.94.87.62.7אחר
אדמה 218.1159.118.318.722.0206.7133.516.631.3תפוחי ■25.3

87.048.037.02.077.044.230.82.0אבטיחים
45.622.31.517.24.641.222.41.314.43.1מלונים

הדר 1,803.9132.5786.5760.7124.1_1,416.6138.7456.9821.0פרי
536.441.0127.2368.2776.139.8340.2357.738.4שמוטי
244314.058.5167.8290.516.6144.8128.50.6אפילים

494.023.1243.4227.5534.219.2252.7200.661.7אשכוליות
51.715.69.027.171.416.611.329.114.4לימונים

90.241.018.830.4131.740.337.544.99.0אחר
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TABLEXIII/10.AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL

במחיר ש'. שוטפיםמיליוגי ISים million, at current prices

91980/81תשמ' 1981/82תשמא "ב

תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור niswליצואלתעשייהלצריכהייצור
הכל יסך מקומית

por
הכלביניים2ישירמקומית יסך מקומית

por
ביניים2ישירמקומית

ProduclocalForInterProduclocalForlnter
tionconsumlocalDirectmediatetionconsumlocalDirectmediate
tolalption1industryexportsproduce1totalption'industryexportsproduce2

Valueרעד
22,219.56,910.46,078.17,367.51,863.515,071.3 47,859.613,795.34,863.84,129.2 1GRAND TOTAL
14,387.13,660.12,462.57,012.71,251.87,611.3 30,041.35,641.14,183.22,605.7 1CROPSTOTAL
6.213.4293.81,471.23,423.51,024.911,500.5388.32,710.06,336.82,065.4FIELD CROPS
862.041.9539.540.7239.91,309.867.1776.524.7441.5Cereals and pulses for grain
616.814.1460.034.8107.9784.525.9536.215.5206.9Wheat
39.80.739.154.61.3_53.3Barley
22.722.789.989.9Sorghum
182.727.878.85.970.2380.841.2239.09.291.4Other

4.850.4251.9931.73,382.8284.09,145.0321.21.933.56,312.1578.2Industrial and oil crops
3,617.6498.33,119.37,009.51,283.25,726.3Cotton lint
551.8301.7250.11,020.1498.3521.8Cotton seed
54.954.9Sugar beet
446.4143.024.0250.029.4821.5165.320.0585.850.4Groundnuts
17.317.345.0_45.0Tobacco
117.8102.812.52.5148.0144.83.2Sunlfower
24.823.71.159.157.0_2.1Canning peas
19.86.111.81.00.941.811.130.00.7Other

146.6146.6364.2364.2Hay
311.9311.9618.0_618.0Greenfodder Sl silage*
42.342.363.263.2Straw
0.20.20.30.3Green manure

2,075.81,176.1319.9490.489.44,477.72,359.9879.21,026.8211.8VEGETABLES, POTATOES
Si MELONS

1.389.4770.5283.0307.728.23,106.81.567.1815.5638.785.5Vegetables
403.3164.8176.255.46.9933.5269.7512.8106.844.2Tomatoes
143.3116.416.58.42.0369.9252.6100.413.43.5Cucumbers
108.059.221.224.13.5206.0100.352.845.37.6Carrots
145.960.729.952.72.6298.7127.065.9103.62.2Peppers and gamba
116.153.08.754.00.4184.368.930.083.02.4Dry onions
49.335.91.98.82.788.864.41.216.96.3Eggplants
42.138.60.41.51.688.080.55.22.3Vegetable marrows
65.428.04.331.61.5104.345.45.348.45.2Cabbage
9.47.51.70.217.314.02.60.7Beets
32.49.52.919.40.671.822.32.546.20.8Celery
73.733.92.737.1209.081.86.1121.00.1Strawberries
200.5163.016.614.76.2535.1440.135.948.910.2Other
419.0300.135.336.047.6743.4472.860.3113.496.9Potatoes
113.750.960.62.2291.6161.0123.27.4Watermelons
153.754.61.686.111.4335.9159.03.4151.522.0Melons

2,668.7297.0297.72,074.05^79.8548.61,008.73,957.465.1CITRUS
1,116.168.469.3978.42,374.3127.6456.21,725.465.1Shamouti
468.835.342.1391.41,000.063.2202.1734.7'Lates
683.833.9167.9482.01,331.370.6293.6967.1Grapefruit
160.744.78.1107.9297.376.513.7207.1Lemons
239.3114.710.3114.3576.9210.743.1323.1

Vfr■
Q.ther.

1 err ■>:"cr .;.jr.';,
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי, י"ג/0ו.הייצור לוח
אחרת צוין כן אם אלא טונות, Thousandאלפי tons, unless otherwise stated

§תשמ' 1980/8 1 1981/82תשמא "כ

 תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצורתוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
הכל הכלביניים2ישירמקומיתמקומית1סך מקומית1סך

por
ביניים2ישירמקומית

Produc
rot

localForInterProduclocalForInter
tionconsumlocalDirectmediatetionconsumlocalDirectmediate
totalption'industryexpotrsproduce2totalption1industryexportsproduce2

(המשך) Volumeכמות (com.)
הדרים ללא 430.2283.586.044.416.3465.9274.6101.376.213.8פירות

131.988.925.713.34.0117.274.825.016.50.9תפוחים
19.516.81.01.10.618.316.00.71.20.4אגסים

40.235.00.11.53.630.428.20.11.60.5אפרסקים
13.010.22.40.411.39.51.40.10.3משמש
21.117.22.70.40.819.816.82.20.30.5שזיפים

מאכל 43.933.28.12.30.343.633.86.63.00.2ענבי
יין 44.40.643.8_39.80.639.2ענבי
65.842.70.716.46.073.245.91.016.210.1בננות
2.32.3_3.03.0שקדים

1.41.30.11.81.60.2פקן
37.217.220.0_19.713.76.0זיתים

8.01.70.06.340.16.60.533.0אבוקדו

5.23.41.85.63.81.8תמרים
5.65.40.2אפרסמון 8.07.40.6

12.110.40.11.00.612.710.11.70.9אחר
שונים גידולים
(מיליונים) פרדוימ

116.4139.2ורדים
260.8378.6צפורנים
4.55.1סייפנים

אחר

נוי וצמחי מטעיס שתילי

ירקות .זרעי

אתרוגים

יער 168.557.0111.5173.560.5113.0תפוקת

ותוצרתם חיים כעלי
לבשר חיים 266.384.9171.310.1287.891.1186.89.9בעלי

209.868.4132.88.6228.874.4146.08.4עופות
פטימים 143.950.291.72.0161.051.6107.42.0תרנגולות

הודו 54.216.238.055.219.935.3תרנגולי

ואחרים 11.72.03.16.612.62.93.36.4מטילות

35.46.329.137.76.731.0בקר

5.83.31.01.55.93.11.31.5כנשים

2.72.72.82.8עזיס

אחריס חיים 12.64.28.412.64.18.5בעלי

ליטר) (מיליון 725.9263.3446.116.5772.0286.0469.516.5חלב
בקר 682.0237.7439.64.7726.4259.8461.84.8חלב

כבשים 20.87.84.78.321.17.55.58.1חלב
עוים 23.117.81.83.524.518.72.23.6חלב

(מיליונים) ואפרוחים [ביצים ,483.41,294.315.780.193.31,689.81,501.42.585.8100.1
מאכל 1,349.01,294.315.739.01,547.71,501.42.543.8ביצי

יצוא דגירה. 23.823.821.821.8ביצי

110.617.393.3120.320.2100.1אפרוחים

_23.120.90.91.324.320.91.42.0דגים

(מדגהן בריכות 11.811.40.3O.I(2.512.20.20.1דגי

אגמים 1.81.50.31.81.00.8דגי

ים 9.58.00.31.210.07.70.41.9דגי


שונות
החי באינוונטר שינוי

וצאן בקר 10.00.00.50.5!צוא

2.92.93.03.0©:$אךגני
2.82.50.32.01.90.1

0.60.30.20.10.60.40.2,צמר

0.1


0.1
0.4


0.4



זרוע. מרעה כולל 3 השמדה. כולל 2 עצמית. צריכה כולל 1
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TABLEXIII/10.AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL (cont.(

שוטפיםמליוני במחירים ISשי, million at current prices
51980/81 1981/82תשמ"א תשמ"ב

 תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
הכל מקומית'סך

Por
הכלביניים2ישירמקומית מקומית'סך

Por
ביניים2ישירמקומית

ProduclocalForInterProduclocalForInter
tionconsumlocalDirectmediatetionconsumlocalDirectmediate
totalption'industryexportsproduce2totalplion'industryexportsproduce2

t.)e(המשך)ערן (conVail
2,552.31,809.6341.6345.655.56,525.74,135.7975.81,351.163.1FRUITEXCL. CITRUS
656.7514.040.978.623.21,617.61,209.6120.0272.315.7Apples
108.496.31.96.73.5315.2283.33.121.67.2Pears
180.7154.80.49.216.3393.8364.90.921.36.7Peaches
53.341.99.71.794.781.210.00.92.6Apricots
93.976.412.21.63.7223.4188.225.83.55.9Plums
207.4161.924.319.81.4529.4414.652.459.92.5Table grapes
199.52.3197.2319.53.2316.3Wine grapes
259.4187.00.666.65.2448.5315.91.6110.6. 20.4Bananas
163.0163.0228.5228.5Almonds
25.323.02.386.076.49.6Pecan nuts
162.2108.254.0777.9337.9440.0Olives
120.322.30.397.7764.965.35.0694.6Avocado
165.4114.351.1368.6264.3104.3Dates
65.361.14.2153.3131.821.30.2Persimmons
91.583.10.17.80.5204.4170.60.731.21.9Other
876.983.632.1679.282.01,957.6178.867.41,511.1200.3MISCELLANEOUS CROPS
635.250.6572.91.71.381.9123.61,240.717.6Flowers (millions(

123.5309.2Roses
173.4505.4Carnations
4.910.2Gladioli

271.1415.9Other
103.27.257.039.0236.719.8144.072.9Seedlingsandgardenplants
81.940.641.3211.1■101.3109.8Vegetable seeds
10.92.28.729.64.525.1Citron
45.713.632.198.330.967.4Forest output

7,832.43,250.3(,615.6354.8 .611.717,818.37,460.0680.6 8,154.21,523.5LIVESTOCK AND PRODUCTS
3,605.61,147.0178.2 2,280.47,965.22,543.4290.8 5,131.0LIVESTOCK FOR MEAT .

2,616.6828.8139.8 1,648.06,023.41,931.4215.63,876.4Poultry  ;

1,738.4601.5,112.624.3 I4,076.71,296.050.9 2,729.8Broilers
720.0212.4507.61.672.9597.01.075.9Turkeys
158.214.927.8115.5273.838.470.7164.7Layers and others
583.8100.7483.11,098.3186.5911.8Cattle
156.087.230.438.4301.2153.372.775.2Sheep
73.873.8149.5149.5Goats
175.456.5118.9392.8122.7270.1Other

2,147.1778.2 1,310.458.54,902.81,804.32,988.2110.3MILK(million litres(
1,957.6675.1 1,271.610.94,535.01,606.42,904.723.9Cow's milk
115.744.532.938.3211.476.467.767.3Sheep's milk
73.858.65.99.3156.4121.515.819.1Goat's milk

1,488.1927.511.4146.5402.73,583.42^12.73.9304.7962.1EGGS AND CHICKS (miUions(
967.2927.511.428.32,384.72,312.73.968.1Table eggs
53.453.483.083.0Hatchingeggs, exports
467.564.8402.71,115.7153.6962.1Chicks
360.6330.110.220.3752.2665.025.661.6FISH
181.2174.64.71.9405.4395.06.34.1Pond culture
22.620.81.8_37.530.07.5Lake ifsheries
156.8134.73.718.4309.3240.011.857.5_Marine catch
231.067.53.29.8150.5614.7134.65.523.5451.1MISCELLANEOUS
14.614.6160.0160.0Changes in Livestock inventory
0.30.311.511.5Exportsof cattle, sheep Sl goats

135.9135.9291.1291.1Organic manure
68.461.96.5132.7124.68.1Honey
10.45.63.21.615510.05.5Wool
1.4

1.43.93.9Miscellaneous
1 Incl. home consumption 2 Incl. disposalof surplus. 3 Incl. sown pastures.
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המקומית1 התעשייה למפעלי וטירות ירקות אספקת י"ג/ו1. לוח
TABLEXIII/11.SUPPLY OF VEGETABLES AND FRUIT TO LOCAL FACTORIES1

Tonsטונות

1981/82 תשמ"ב

ל מתוכננת תוצרת
n"B?nProduceתשמ''אתש"לתשב''א planned for

הכל סך
1960/611969/701979/801980/81

1
Totalמקומי ויצואשיווק

localexports
marketing

כולל ..155,565491,562907,348860,913סך 1,287,526GRAND TOTAL
הכל סך  27,90098,368264.041278,713366.950100.171266,779Vegetablesירקות  total

13,89649,078166,224180,703239,71448,631191,083Tomatoesעגבניות
3,7703,74110,1875,4808,2928,102190Cucumbersמלפפונים

1,59116,76013,74714,26617,9566,96310,993Carrotsגזר
וגמבה 4534,24413,61712,95813,1893,7609,429Peppersפלפל and gamba

יבש 1,1204,7553,6064,1868,6452,1856,460Dryבצל onions
1,5622,2601,3041,9151,9411,941Cabbageכרוב

1101211,2811,4011,284674610Cauliflowerכרובית
898451,7682,7241,6833571,326Beetsסלק

בתרמילים2 3,9708,28212,50013,26016,54012,9003,640Peasאפונה in pod2
קלחים2 3274,91331,46634,75851,42811,54539,783Maige2תירס

171,1711,7851,785Turnipsלפת
(סלרי) 002,7872,8331,5092191,290Celeryכרפס

5441,7852,7702,1241,3151,315Beansשעועית
4681,5671,6132,1051,6691,479190Miscellaneousשונות

אדמה 2,2578,45120,60218,34416,64114,5352,106Potatoesתפוחי
9901.2793.1321.5471.149981,051Sugarmelonsמלונים

הכל סן  הדר 83,390324,966558.135478,104817,7386,557811,181Citrusפרי  total
64,114148,862182,312125,756341,8432,146339,697Shamoutiשמוטי
1,14377,88392,32365,811163,095946162,149Latesאפילים

12,98883,564252,271257,228262,4423,083259,359Grapefruitאשכוליות
5,0577,50916,1559,25111,6404511,595Lemonsלימונים

ומנדרינות 3389511,57413,65322,7246822,656Clementinesקלמנטינות and
mandairns

אחריס 556,2533,5006,40515,99426915,725Otherזנים vaireties
 הדרים ללא .42,02858,49861.43884.20585,048Fruitפירות, excl. citrus 

הכל totalסך
עץ 1,6463,84911,78216,03020,8333,53817,295Applesתפוחי

92601229481,6301891,441Pearsאגסים
65,1398012,5151,321711610Apircotsמשמש
1,1037811,2112,8412332,27112Plumsשזיפים
'35,10040,40040,72147,65150,974Grapesענבים5

לכבישד, 2,3406,3794,98912,6815,860Olivesזיתים {01pickling
1,8241,6901,8121,5392,147Otherאחר

1 Incl. produce from Judea, Samaria and Gaza Area. 2 In
other tables in this chapter, these vaireties are included in ifeld
crops. 3 Includes garpes for wine, alcohol and raisins.

עזה. ומחבל שומרון מיהודה, תוצרת כולל 1

כחלק אלד, מינים מופיעים זה כפרק אחריס בלוחות 2
לכוהלולצימוקים. ליין, ענבים כולל 3 השדה. מגידולי
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מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת י"ג/12. לוח
TABLEXIII/12.SLAUGHTERING OF LIVESTOCK IN SLAUGHTERHOUSES

תשמ"ב
1981/82

תשמ"א
1980/81

תש"ם
1979/80

תש"ל'
1969/70'

תשכ"ה1
1964/65' 1959/60'

תשי"ח'
1957/58'

GRAND TOTAL

CATTLETOTAL

Thereof: purebred and
mixed  total

Cows and heifers
Calves and bulls
Young stock, male
Young stock, female

SHEEP SlGOATS TOTAL

OTHER

Heads ראשים

177,688 166,850 176,910 185,878 142,945 144,809 90,722

65,083 60,762 70,486 79,740 77,612 73,708 28,040

49,594 48,727 70,075 74,545 66,691 57,499 21.564

25,780 24,801 31,573 19,247 18,004 14,238 3,165
20,399 20,436 31,854 42,235 31,756 19,596 8,856
2,271 2,269 4,432 3,193 6,683 14,919

1,144 1,221 2,216 9,870 10,248 8,746 9,543

27,651 22,546 21,835 63,338 37,343 35,464 41,148

84,954 83,542 84,589 42,800 27,990 35,637 21,534

Estimated live weight (tons) (טונות) משוער חי משקל

כולל סך

הכל בקרסך

ומעורנ גזעי מזה;
הכל סך 
רמבכירות פרות
ופרים עגלים

זכרים בקר, בני
נקבות בקר, כני

הכל צאןסך

אחר

כולל 12,97126,97032,33437,89442,82038,47440,792GRANDסך TOTAL

הכל 8,52421,84128,34031,05333,32629,05931,002CATTLEבקרסך TOTAL

ומעורנ גזעי :I27Thereof,7.00519,02825.89930.22633.20423.61324מזה: purebred and mixed
הכל סך  total

ומבכירות 1,3806,0858,3368,30017,36513,64214,179Cowsפרות and heifers
ופרים 3,6408,24114,70320,11614,3359,1889,180Calvesעגלים and bulls

זכרים בקר, בני
1,985

3,26211,4977021,061539539Young stock, male
נקבות בקר, 1,440/1,3631,108443244229Youngבני stock, female

הכל U211,0971,1952,5321,0341,0581,294SHEEPצאןסך £GOATS TOTAL

3,1264,0322,7994,3098,4608,3578,496OTHERאחר

1 Data of heads for calendar years.
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farm income מחקלאות הכנסה

קנויה ותשומה תפוקה מוסף), (ערך נקי מקומי תוצר י"ג/3ו. לוח
בחקלאות

TABLEXIII/13.NET DOMESTIC PRODUCT (VALUE ADDED), OUTPUT AND
PURCHASED INPUT IN AGRICULTURE

ש') (מיליוני שוטפים במחירים
At current prices (IS million)

הגידול אחוז
לתשמ"ב מתשמ"א

Percentage growth from
1980/81 to 1981/82

תש"ל
1969/70

תש"ם
1979/80

תשמ"א§
§ 1980/81

תשמ"ב
1981/82

כמות
Quantity

מחיר
Price

ערך
Value

חקלאית תפוקה 1187.68,718.721,044.145,415.07.6100.6115.8I AGRICULTURAL OUTPUT

(1.1 + 1.2)(1.1 + 1.2)

חקלאי ייצור .1.1182.98,467.920,416.843,915.217.799.7115.11. I Agricultural production

תוצרת .excl)(להוציא intermediate

2(produceביניים)2

103.15.566.413,193.727,605.67.993.9109.2Cropגידולים products

חיים 79.82,901.57,223.116,309.67.3110.4125.8Livestockבעלי and livestock

Productsותוצרתם

השקעה נכסי "צור .1.24.7250.8627.31,499.81.9134.6139.11.2 Production for investment
קנויה תשומה .294.04,618.010,932.123,582.42.0111.5115.72. PURCHASED INPUT

אחרים)' from)(מסקטורים other sectors)'

נקיי מקומי תוצר .393.64,100.710,112.021,832,613.690.0115.93. NET DOMESTIC

(121PRODUCT4 (12)
פגעי על פיצויים .42.424.229.0124.44. COMPENSATION FOR

DAMAGEטבע BY NATURE
נובעת הכנסה .595.94,124.910,141.021,957.05. INCOME ORIGINATING

3)י + 4) INמחקלאות AGRICULTURE (3 + 4)5

עבודה שכר :24.0898.82,632.55,553.3Thereofמזה: Wages and salaries

1 The computation of production value atApril prices shows a
9.49£> quantity increase. 2 Details are given in Table
XIII/10. 3 Details of purchased input are given in Table
XII1/14. 4 At factor cost. 5 The estimates of income
originating appearing here differ from those given in Table VI/9.
This isdue to the fact that the figures in the latter table include also
the incomes originating in nonprofit institutions serving
agriculture. In addition, the data for the agricultural years have
been adjusted to a calendar years basis.

עלייה על מראה 1981 אפריל במחירי הייצור ערך חישוב 1

בלוח נמצא זה נתון של פירוט 2 9.4'^ של כמותית
בלוח נמצא הקנויה התשומה פירוט 3 י"ג/0ו.
אומדני 5 ייצור. גורמי במחירי 4 י"ג/4ו.
המופיעים מאלה שונים כאן המופיעים הנובעת ההכנסה
ההכנסות נוספו הנזכר שבלוח היא לכך הסיבה ו/9. בלוח
ענף את המשרתים רווח. למטרות שלא ממוסדות הנובעות
החקלאיות השנים של הנתונים הותאמו כן כמו החקלאות.

לוח. לשנות
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אחרים מסקטורים החקלאות ידי על קנויות תשומות י"ג/4ו, לוח
כמות) ומדד (ערך

TABLEXIII/14.INPUTS PURCHASED BY AGRICULTURE FROM OTHER SETCORS
)value and quantity index)

תשמ"ב
1981/82

תשמ"א
1980/81

תש"ם
1979/80

תשל"א
1970/71

תשכ"ה
1964/65

תש"ך
1959/60 1952

שי) (מיליוני שוטפיס במחירים ערך
Value at current prices (IS million)

הכל 1d6.033.7S7.8119.3§4,618.023,582.4 §10,932.1TOTAL
1.114.119.644.41,695.113,906.47,898.3Feedingstuffsמספוא
0.73.44.97.5368.2674.11,474.9Waterמים

אריזה 0.52.55.511.3259.5552.51,330.7Packingחומרי material
0.51.72.84.3133.8380.7787.6Fertilizersדשנים
0.41.74.28.5269.6667.91,588.0Transportהובלה

וכלים תיקונים 0.41.43.36.4133.2331.4802.5Spareחלפים, parts, repairs and tools
וחשמל סיכה שמני ,0.30.91.82.5272.0703.81,786.4Fuelדלק, lubricants and electricity

והחי הצומח להגנת 1,111.72,130.2Plant§0.21.12.58.2411.1חומרים and animal protection
materials

וממשל 601.71,429.5Services§246.2§0.41.72.85.3שירותים andgovernment
פלסטיק מיבוא, 0.30.71.02.6179.4473.61,017.8Importedזרעים seeds, plastic and

שונות miscellaneousוהוצאות expenses
1.34.69.518.3649.91,528.33,336.5Depreciationבלאי

Quantityindex' base .1 970/71 = 100 כסיס. כמות1 מדד

הכל 205470too136136139TOTALסך
115669100141138143Feedingstuffsמספוא
408690100919395Waterמים

אריזה 256083100125126129Packingחומרי material
357281100130139131Fertilizersדשנים
60100127129137Transportהובלה

וכלים תיקונים 2945791008893111Spareחלפים. parts, repairs and tools
וחשמל סיכה שמני ,334982100150148152Fuelדלק, lubricants and electricity

והחי הצומח להגנת 176162Plant§52139100165חומרים and animal protection
materials

וממשל 234965100136138147Servicesשירותים andgovernment
פלסטיק מיכוא. 375554100221233238Importedזרעים seeds, plastic and

שונות miscellaneousוהוצאות expenses
335074100140137134Depreciationבלאי

/1 Seenote3toTableXIII8. י"ג/8. ללוח 3 הערה ראה 1
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הכותנה חשבון י"ג/5ו. לוח
TABLEXIII/15.COTTON GROWING ACCOUNT

Quantity Pirceמחירכמות
תשמ"בתשמ"אותש"ם

תשמ"בתשמ"אתשמ"בתשמ"א1979/801980/811981/82
1980/811981/821980/811981/82

במחירים שי, שינוימיליוני שנהאחוז לעומת
קודמתשוטפים

IS million, at currentPercent change on previous
pricesyear

תפוקה .1.232.94.169.38.029.720.77.9/75.5109.11ו.. Output
1,037.93,617.57,009.521.37.8187.3110.1Linlסיבים

17.98.7117.8102.5Seed'215.0551:81,020.2גרעינים
קנויה תשומה .2563.31.407.12.795.38.88.9129.6118.12. Purchased input

השטח 384.7956.11,811.96.59.7132.6109.8Cultivationעיבוד
מים :93.4156.7348.82.24.764.1133.6Thereofמזה: water

155.0480.0821.216.13.9166.898.8plantהדברה protection
והובלה 119.7313.3685.519.28.3119.6138.6Harvestאסיף and transport

24.757.8125.00.45.2132.9128.2Depreciationפחת
כלליות 34.279.9172.90.35.2132.9128.2Overheadsהוצאות

נובעת הכנסה .3689.62,762.25,234.430.77.3206.4J04.S3. INCOME ORIGINATING
(12)(12)

עבודה' הוצאות .4132.9322.0640.0/.5 7.3138.7114.44. Labour costs'
109.0253.9506.22.40.7138.6114.4Cultivationעיבוד
23.968.1133.819.28.4138.6114.4Harvestאסיף

להון תמורה .5556.72,440.24,594.45. RETURNS TO CAPITAL
04) ANDורווח PROFIT (34)

כמוחייננתוני t:Physical data

דונמים) (אלפי 621.8607.1564.62.47.0AREAשטח (thousand dunams)
(כולל 576.0588.5560.92.24.7Irrigatedבהשקייה (inc. auxiliary
עזר) (irrigationהשקיית

בעל 45.818.63.759.480.1Unirrigated

ואלפי סיבים 78.194.8S7.421.47.7YIELDיבול OF LINT (thousand
(tonsטונות)

(אלפי גרעינים 129.0152.0138.817.88.7YIELDיבול OF SEED (thousand
(tonsטונות)

1 Hired labour and labour of farmers and unpaid family
members imputed at average national wage rate.

השנר לפי וקופות עצמיח ועבודה שכירה עבודה 1

הארצי. הממוצע
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ההדרים ענף חשבון י"ג/6י. לוח
TABLEXin/16. CITRUS GROWING ACCOUNT

Quantity Priceמחירכמות

תשמ"אo"wnתשל"ט

1978/791979/801980/81sa"wr\תשמ"אתש"םתשמ"א
1979/801980/811979/801980/81

במחירים שי. שנהמילווני לעומת שינוי אחוז
קודמתcשוטפי

IS million, at currenton previousPercent change
pricesyear

תפוקה .625.31,171.02.748.51.38.589.6156.51ו. Output
7.678.8159.4Exportsר522.5890.92,135.84יצוא
99.7273.3607.115.710.0137.0146.8Cullsבררה

נזקי לכיסוי 3.06.85.620.067.689.7156.5Compensationפיצויים for damage
וטבע byמלחמה war and natural

causes

קנויה תשומה .2220.5483.61.030.26.64.9134.9124.02. Purchased input
והובלה 135.4295.5611.87.86.4136.8121.6Packingאריזה and transport

6.312.132.40.08.392.1191.9Pickingקטיף
פרדסים 274.05.21.9139.7119.1Cultivation;.56.1127עיבוד

וציוד מטע 1.91.9124.5135.3Depreciation^112.0;.22.748פחת of plantation
and equipment ~

נובעת הכנסה .3404.8687.4,718.31.611.067.1180.93. INCOME ORIGINATING
(12)(12)

עבודה' הוצאות .4150.5283 .732.76.04.9100.2171.94נ. Labour costs'
53.196.8241.810.93.9104.7160.0Packingבאריזה
57.1108.8291.2בקטיף 1.97.894.3190.3Picking
40.377.199.75.31.9103.4162.0Cultivationכעיבוד

להון תמורד, .5254.34X4.1985.65. RETURNS TO CAPITAL
(3  4) ANDורווח PROFIT P~4J

Physicalכמותייםנתונים data

טון) (אלפי 1יבול 1,568.71,542.,421.11.77.9YIELD (thousand tons)
1יצוא 964.6854.821.011.43.9Exports

לתעשייה (למאכל, 604.1688.(600.113.912.8Local consumption, industry
andואחר other

הכל מסך היצוא 57.89.94.3Exports^.61.555אחת as percent of total

אריזה ללא עבודה, .ימי 3,8843,76:3,5483.15.7MAN^DAYS, excl. packing
(thousands)(אלפים)
1,4161,341,3165.31.9Cultivationעיבור
SPicking.2,4682,422,2321.97קטיף

1 See note to Table ^11/15.
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זן לפי ההדרים, ענף חשבון י"ג/7ו. לוח

All varieties הזנים Shamoutiשמוטיכל

תשמ"אווש"סתשל"טתש"םתשל"ט
1978/791979/80.1980/811978/791979/801980/81

דונ0) (אלפי ההנבה בגיל 383363356164156152שטח

(טון) לדונם 4.04.24.03.73.93.5יבול
(טון) לדונם 2.52.42.32.82.42.4יצוא

הענףחשב ן ש'ו שוטפים)מיליוני במחירים
פרי של התפוקה ערך .1625.31,171.02,748.5265.6464.21,119.2

522.6890.92,135.8234.0387.4978.4יצוא
99.7273.3607.129.773.0137.7אחר

וטבע מלחמה לנזקי 3.06.85.61.93.83.1פיצויים

ומשלוח אריזה הוצאות .2188.5392.3853.680.8159.2348.9
168.4341.4728.175.0144.4311.6יצוא
20.150.9125.55.814.837.3אחר

(1  2) מהפרדס ביציאה הפרי ערך .3436.8778.71,894.9184.8305.0770.3
קטיף1 הוצאות .463.4120.9323.622.342.3101.0

(3  4) העץ על הפרי ערך .5373.4657.81,571.3162.5262.7669.3
עיבוד1 הוצאות .696.4205.2473.741.388.2202.4

(5  6) שוטף בחשבון עודף .7277.0452.61,097.6121.2174.5466.9
פחת .822.748.5112.09.820.848.2

(7  8) ורווח להון תמורה .9254.3404.1985.6111.4153.7418.7

(ש')ממוצע לדונם
פרי של התפוקה ערך 11,6323,2267,7211,6192,9757,363

1,3642,4545.9991,4272,4836,437יצוא
2607531,706181468906אחר

וטבע מלחמה לנזקי 81916112420פיצויים

ומשלוח אריזה הוצאות .24921,0812,3984921,0202,295
4409412,0454579252,050יצוא
521403533595245אחר

(1  2) מהפרדס ביציאה הפרי ערך .31,1402,1455,3231,1271,9555,068
קטיף1 הוצאות .4166333909136271665

(3  4) העץ על הפרי ערך .59741,8124,4149911,6844,403
עיבורי הוצאות .62525651,3312525651,332

(5  6) שוטף בחשבון עודף .77221,2473,0837391,1193,071
פחת .85913431560133317

(7  8) ורווח להון תמורה .96631,1132,7686799862,754

יג/15. ללוח הערה ראה 1
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TABLE XIII/17.CITRUS ACCOUNT, BY VARIETY

LatesאפיליםGrapefruitאשכוליות

תשמ"אתשי'םתשל"טתשמ"אתש"סתשל"ט
1978/791979/801980/811978/791979/801980/81

908786686766Area of fruitbeairng age (thousand
dunams(

5.65.85.74.14.13.8Yield per dunam (tons(
2.82.82.6282.52.5Export per dunam (tons(

prices), at currentWhole branch (IS millior
149.1326.0749.2140.0235.7479.31. Value of fruit output
119.6240.7543.8124.1185.6391.4Exports

29.484.4204.214.948.787.4Other
0.10.91.21.01.40.5Compensation for damage by war

and nature
53.7115.6246.338.180.3180.12. Cost of packing and transport
46.699.0202.635.170.6159.9Exports
7.116.643.73.09.720.2Other

95.4210.4502.9101.9155.4299.23. Value of fruit, exgrove (1 2(
18.137.5100.113.930.476.54. Cost of picking'
77.3172.9402.888.0125.0222.75. Value of fruit on tree (3 4(
22.649.2114.417.137.987.86. Cost of cultivation1
54.7123.7288.470.987.1134.97. Surplus on current account (5 6(
5.411.627.04.19.020.88. Depreciation

49.3112.1261.466.878.1114.19. Returns to capital and profit (7  g(

Average per dunam (IS)
1,6573,7478,7122,0593,5187,2621. Value of fruit output
1,3292,7676,3241,8252,7705,930Exports
3279702,3742197271,324Other

1101415218Compensation for damage by war
and nature

5971,3292,8645601,1992,7292. Cost ofpacking and transport
5181,1382,3565161,0542,423Exports
7919150844145306Other

1,0602.4185.8481.4992,3194,5333. Value of fruit,exgrove (1  2(

2014311,1642044541,1594. Cost of picking1

8591,9874,6841,2951,8653,3745. Value of fruit on tree (3 4(
2515651,3302525651,3306. Cost of cultivation1
6081,4223.3541,0431,3002,0447. Surplus on current account (5 6(
60133314601343158. Depreciation
5481,2893.0409831,1661,7299. Returns to capital and profit (78(

1 See notetoTable X1U/I5.
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החלב רפת חשבון י"ג/8ו. לוח
TABLEXIII/18.DAIRY FARMING ACCOUNT

Quantity Priceמחירכמות
ם ש" תשמ"בתשמ"א§ת

1979/80§ תשמ"בתשמ"אתשמ"בתשמ"א1980/811981/82
1980/811981/821980/811981/82

§§

ש' השינויביליוני השנהאחוז לעומת
שוטפים) הקודמת(במחירים
IS million (at currentPercent change on previous

prices)year

תפוקה .11.027.92.452.85,588.31.78.8142.9109.4I. Output
802.71חלב ,940.64,498.31.76.6137.6117.5Milk
211.0470.1857.7בשר 13.74.8158.274.2Meat

באינוונטר, Inventoryשינוי changes exports
ושונות 14.242.1232.321.8156.1279.3115.5andיצוא miscellaneous

קנויה תשומה .2849.12,028.14,476.92.03.2134.2113.92. Purchased input
ותחליפי מרוכז 440.51,054.72,302.84.74.5128.7109.0Concentratesמזון and milk

substitutesחלב
גס 126.6313.1699.60.01.0147:3125.8Roughמזון fodder

וטרינריים 32.075.6162.5שירותים 10.65.2164.3104.3Veterinary services
ריפוד 81.6177.0365.6הזרעה. 1.72.5120.7111.8Insemination, straw etc.

ושונות
שיווק 54.7131.0298.7הוצאות 1.46.3143.0114.5Marketing costs

50.5125.6305.41.54.9145.3131.9Depreciationפחת
כלליות 63.2151.1342.31.54.9135.7115.9Overheadsהוצאות

נובעת הכנסה .3178.8424.71,111.419.435.5194.593.13. INCOME ORIGINATING
(12)(12)

עבודה1 הוצאות .4152.3373.180S. 4 ;./2.1147.7112.14. Labour costs'

להון תמורה .526.551.6303.05. RETURNS TO CAPITAL
(34) ANDורווח PROFIT (34)

כמותיים Physicalנתונים data

(אלפים) חולבות 101.5103.0108.01.54.9MILCHפרות COWS (thousands)
החלב2 661.3673.0717.41.76.6MILKתפוקת PRODUCTION2
ליטר) million)(מיליוני lities)

החלב מעדר 33.829.130.413.84.5MEATבשר FROM DAIRY HERD
טונות) thousand)(אלפי tons)
מספוא 647.5665.2690.32.73.8FODDERצריכת CONSUMPTION

מזון) יח' million)(מיליוני F.U.)
מרוכז 450.8471.2494.74.55.0Concentratesמספוא

גס 196.7194.0195.6מספוא 1.40.8Rough fodder
גידול וכולל עבודה 1,1721,1581,1841.12.1MANDAYSימי (incl. fodder

(אלפים) (growingמספוא) (thousands)
גס מספוא 381.8AREAשטח UNDER ROUGH
דונמים) FODDER(אלפי (thousand dunams)

1 See note to Table 11/15מ
2 Excl. milk for suckling.

י"ג/15. ללוח הערה ראה 1

להגמעה. חלב כולל אינו 2
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בלול ה*טימים שלוחת חשבון י"ג/9ו. לוח
TABLEXIII/19.BROILER ACCOUNT

Quantity Priceמחירכמות
ם ש" תשמ"בתשמ"את

תשמ"בתשמ"אתשמ"בתשמ"א1979/801980/811981/82
1980/811981/821980/811981/82

(במחיריםמיל' שי שינווני שנהאחוז לעומת
קודמתשוטפים)

IS million (at current0מ previousPercent change
Drices)ryea

תפוקה .1695.21.756.24.115.82.411.9. 146. 7109.41. Output
688.51,738.74,076.72.411.9146.7109.4Meatבשר
6.717.539.15.36.0148.5110.7Manureזבל

קנויה תשומה .2649.41,561.13,595.92.97.5133.5114.32. Purchased input
420.3942.42,137.32.47.9Iמזון 18.9110.2Feed

רבייה 116.3328.9771.95.36.0168.5121.4Breedingחומרי materials
שוטפות .62.3165.5386.32.47.9159.4116.3Miscהוצאות current expenses

שונות
24.962.5156.42.47.9145.0131.9Depreciationפחת

כלליות 25.661.8144.02.47.9135.6115.9Overheadsהוצאות

נובעת הכנסה .345.8195.1519.95.047.1348.581.23. INCOME ORIGINATING
(12)d2)

עבודה1 הוצאות .462.1§ 148.3340.93.68.4§ 147.6112.14. Labour costs'

להון תמורה .516.3§46.8179.05. RETURNS TO CAPITAL
(34) ANDורווח PROFIT (3^*)

כמותיים נתונים .PKysical data

פטימים בשר 140.5143.9161.02.411.9BROILERייצור MEAT
טונות) PRODUCTION(אלפי (1,000 tons)

מרוכז מספוא 3934034352.47.9CONSUMPTIONצריכת OF
טונות) CONCENTRATED(אלפי FEED

(1,000 tons)

של מקומית 79.283.488.45.36.0LOCALמכירה SALES OF DAY
(מיליונים) OLDאפרוחים2 CHICKS2 (millions)

(אלפים) עבודה 4784614993.68.4MANDAYSימי (thousands)

1 See note to Table XIII/15. 2 Excl. exports and sales to ומכירות יצוא ללא 2
Judea, Samaria and Gaza Area.
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בלול מאכל ביצי שלוחת חשבון  י"ג/20. לוח

TABLEXIII/20.TABLE EGGS BRANCH ACCOUNT

ם ש" תשמ"בתשמ"את
Quantity Priceמחירכמות

תשמ"א1979/801980/811981/82
1980/81

תשמ"ב
1981/82

תשמ"א
1986/81

תשמ"ב
1981/82

(במחירים שי מיליוני
שוטפים

IS million (at current
prices)

שנה לעומת שינוי אחוז
קודמת

Percent change on previous
year

תפוקה .1

מאכל ביצי
(וזבל) בשר

385.7
368.0
17.7

993.3
941.9
51.4

2,422.6
2,327.6

95.0

6.2
7.6
22.0

14.7
15.1

6.6

174.5
176.9
138.0

112.7
114.6
73.4

1. Output
Table eggs
Meat (and manure)

קנויה תשומה .2
מזון

רבייה חומרי
שוטפות הוצאות

פחת
כלליות הוצאות

319.5
262.2
9.7
15.7
22.0
9.8

707.0
559.1
39.2
37.6
49.8
21.3

1,680.0
1,301.7

98.9
93.6
132.9
52.9

8.0
10.4

54.3
7.6
7.6
7.6

9.2
8.7

0.0
15.1
15.1

15.1

140.6
138.0
161.8
159.4
145.0
135.6

117.7
114.3
152.3
116.3
131.9
115.9

2. Purchased input
Feed
Breeding material
Misc. current expenses
Depreciation
Overheads

נובעת הכנסה .3
(12)

66.2286.3742.62.728.3321.0102.13. INCOME ORIGINATING
)12)

עמדה1 הוצאות .478.7§ 169.9383.512.86.4147.7112.14. Labour costs1

להון תמורה .5

(34) ורווח
 12.59 116.4359.15. RETURNS TO CAPITAL

AND PROFIT (34)
כמותיים Physicalנתונים data

למאכל ביצים ייצור
(מיליונים)

1,407.31,301.01,497.87.615.1TABLE EGGS PRODUCTION
)millions)

מטילות בשר
טונות) (אלפי

7.98.59.47.610.6MEAT FROM LAYERS
)thousand tons)

מרוכז מספוא צריכת
טונות) (אלפי

27124326410.48.7CONSUMPTION OF CON
CENTRATED FEEDS
)thousand tons)

של מקומית מכירה
ואלפים) אפרוחים2

3,5005,4005,40054.30LOCAL SALES OF DAY
OLD CHICKS2 (thousands)

(אלפים) עבורה 60552856212.86.4MANDAYSימי (thousands)

/1 See note I 1o Table XIII15.
2 See note 2 to Table X1II/19.

י"ג/15. ללוח ו הערה דאה 1

י"ג/19. 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

תשכ"דו שנת במחירי שי, ISמיליוני million, at 1967/68 pirces

הנכס תש"ךסוג
1959/60

תשנ"ח
1967/68

תשל"וו
1977/78

תש"ם§
61979/80

תשמ"א§
§1980/81

תשמ"ב
1981/82Type of asset

גולממלאי 9STOCKCAPITALGROSSהון

הכל 175.9258.9341.2360.23S8.6358.1TOTALסך

50.987.189.890.893.095.6Fruitמטעים plantations

חיים 42.245.467.767.969.472.3Livestockבעלי

חקלאיות ומכונות 20.737.391.588.185.281.9Agriculturalציוד equipment and
machinery

חקלאיים 45.355.668.970.169.768.2Agirculturalמבנים structures

השקייה 14.928.532.629.928.427.7Irrigationרשת system

חממות


1.66.38.88.37.9Greenhouses

דגים 1.32.01.41.41.31.2Fishבריכות ponds

ניקוז 0.61.43.03.23.33.3Drainageמפעלי systems

NET CAPITAL STOCK נקי הון מלאי

הכל 217.3209.9206.3205.1TOTAL§139.7176.7סך

45.364.555.253.753.954.4Fruitמטעים plantations

חיים 42.245.467.767.969.472.3Livestockבעלי

חקלאיות ומכונות 9.817.544.736.932.228.7Agriculturalציוד equipment and
machinery

חקלאיים 29.730.830.531.733.032.8Agirculturalמכניס structures

השקייה 11.515.914.212.611.611.5Irrigationרשת system

חממות


1.12.74.83.83.2greenhouses

דגים 0.60.50.50.5Fish§0.80.7בריכות ponds

ניקוז 0.40.81.71.81.91.7Drainageמפעלי systems

See introduction. מבוא. ואד. 1
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MEANS OF PRODUCTION

Units; end of year

חיים י"ג/22.בעלי לוח
TABLEXIII/22.LIVESTOCK

ייצור אמצעי

שנה סוף יחידות;

תשמ"ב
1981/82

תשמ"א
1980/81

תש"ם
1979/80

תשל"ט
1978/79

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"י
1949/50

"ח תש
1947/48

יהוד Jewishמשק farm
289,000§33,58047,735185,450205,650283,000299,000בקר §279,000CATTLE

לחלב Dairyבקר cattle
19,06525,64563,10082,000104,300101,500103,000108,000Cowsפרות

14,15521,30063,70062,00080,40076,80077,95081,750Heifers1מבכירות1
andועגלות calves

360380200150200200250250Bullsפריס
לבשר בקר

41058,45061,50098,100100,500100,800102,000Beef cattle

(אלפיס) POULTRYעופות
(thousands)

מטילות 1,4262,9127,5006,8009,0008,5007,6008,600תרנגולות (Laying hens
17,40015,30015,60017,900Broilersתתגולי0(ות)

לפיטום
הודו, ,21158001,8006,0006,0006,7006,800Turkeysתרנגולי geese
אחרים 200200Otherעופות poultry

(אלפים) SHEEPצאן AND
GOATS (thousands)

22.037.0117.0113.51O3.0.7S087.090.0Sheepכבשים
4.915.032.022.013.012.014.016.0Goatsעזים

23,00029,00047,00052,00060,00063,00065,00065.000BEEHIVESדבוריות

Nonלאיהודימשק Jewish farms

44,00027,80021,20022,10020,00020,000Cattleבקר
(אלפים) 200.0250.0.25O0250.0250.0250.0Poultryעופות (thousands)
(אלפים) 77.075.0135.0160.0160.0150.0Sheepכבשים (thousands)
(אלפים) 132.5111.5132.0112.0112.0100.0Goatsעיזים (thousands)

10008008008008002800Beehivesדבוריות

1 Heifersincalf.
2 Except primitive hives.

הרות. עגלות 1

פרימיטיביות. דכוריות כולל לא 2

עיקריות חקלאיות מכונות לוחי"ג/23..
TABLEXIII/23.MAIN AGRICULTURAL MACHINERY

שנה סוף ;Unitsיחידות; end of year

19481950I960196519701975§1980§19811982

6802,6007,42511,11016,36019,25026,80026,50026,800Tractorsטרקטורים

4001,1151,8251,8101,48075050050050CCrawlerזחליים
2801,4855,6009,30014,88018,50026,30026,00026,300Wheel1אופניים1

לגרעינים 260610975780575520320350350Grainקומבייניט Combines
כותנה קטפות


50205353380430460500Cotton pickers

1 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
TABLEXIII/24.SALES OF CONCENTRATED FEED MIX', BY TYPE

טינות Thousandאלפי tons

תשמ"בתשמ"אתש"םתשל"ה

1974/751979/801980/811981/82

כולל 1,572.31,579.01,579.91,651.9GRANDסך TOTAL
541.4459.7476.9500.8Forלבקר cattle

הגל 956.01.018.11.005.01.047.9Forלעופותסך poultrytotal
364.3411.8423.2453.6Broilersלפטימים

מאכל ביצי 315.0310.6288.0306.3Layersלהטלה
רבייה ביצי 31.836.147.739.5Breedingלהטלת

הודו 195.3189.0199.3198.4Turkeyלתרנגולי
Otherנ.49.670.646.850לאחר
ואחרים 74.9101.298.0103.2Forלצאן sheep, goals andother livestock

1 About 29?>39cf is exported to Judea and Samaria, the Gaza
Area and abroad.

ושומרון, ליהודה מיוצאות מהתערובות נ>}29039 1

ולחו"ל. עזה לחבל

החקלאי במשק דשנים צריכת י"ג/25. לוח
TABLEXIII/25.CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN AGRICULTURE

Tons; fertilizeryears1VII30 VI. ביוני 30 עד ביולי 1  דשנים שנות ; /IB70

נטו תכולה
Net content1953/541959/601969/701979/801980/81§1981/821982/83

מיסוד ת םו י נ י strieז nn t n uPla

N10,70016,90029,65036,90039,20035,50039,200NITROGENרונקניים
PO57,45014,60014,10015,10014,70014,50013,800PHOSPHATEזרחניים

K2O2,2502,1509,40021,70021,90022,90019,450POTASHאשלגניים

ם י י נ ק נ rדשנים0N'9ח srt i 1i zeFeNitrogenous
גפרחי 20.542,06070,83065,07558,60054,10046,70052,500Ammoniumאמון sulphate
חנקתי 218,8405,00011,75039,00050,20051,90049,500Ammoniumאמון nitrate

4650062011,48513,00015,40011,40015,500Ureaשתנה
מימית 20אמוניה


2,87019,14038,80041,53036,40040,500Aqua ammonia

0P2'9זרחניים O5Phosphate
182030,19023,6704,935Superphosphateסופרפוספט
21סופופוספט +5,00031,00054,10073,00071,60071,00066,000Superphosphate

0KOPotash'9אשלגניים
גפרתי 48501,1301,150160100100180Potassiumאשלגן sulphate
כלורי 60623,7102,62013,78031,80032,10033,40027,40CMuriateאשלגן

ם י ו ח Othersא
מוונבים


10012,70018,10017,10019,10019,900Complex
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הצומח להגנת הדברה בחומר י"ג/26.שימוש לוח

TABLEXIII/26.PESTICIDES USED FOR PLANT PROTECTION

Tonsטונות

פעתכשירים 7arrל
Pesticides (formulation)Active ingredient

198019811982198019811982

כולל 18,91017,503סך 17,66110,90510,0709,772GRAND TOTAL
ואקריות חרקים 6.8025,175קוטלי 6,9873.2243.6682,467Insecticides and acaricides

אורגניות 2,2062,219זרחות 3,1879781,128755Organophosphorous compounds
אורגנוכלוריים 710482פחמימנים 560184163150Chlorinated hydrocarbons

572607קרבמטים 462211216258Carbamates
משיכה) (חומרי 324329פרוטאינים 324324324329Proteins (attractants)

ריסוס 1,420890שמני 1,3801,0301,380860Spray oils
1,570648אחר 1,074497457115Other

פטריות 3.1n2,097קוטלי 2.45/2,2891,7391,402Fungicides
408458דיתיוקרבמטים 422288311337Dithiocarbamates

אנאורגניים נחושת 781412תכשירי 624725610360Inorganic copper products
קוינון 57תולדות 3223Quinone deirvatives
7069פטאלימידים 75354034Petalimides
בנזן 5833תולדות 52303515Benzene derivatives

גפרית 1,614831תכשירי 1,0201,123624540Sulphur products
182287אחר 25586117113Other

עשבים 2.6252.400קוטלי 2,0981.6829391.147Herbicides
208302טריאזינים 247108125147Triazines
98120אנילינים 133394531Anilines

שתנה 220209תולדות 242166185159Urea derivatives
198132טריאזולים 120949095Triazoles

רבעוני אמוניום 225468תולדות 275456094Quaternary ammonium derivatives
פנוקסי חומצות 240202תולדות 198938078Phenoxy acid derivatives
אורגני ארסן 280180תרכובת 22113011090Organic arsen compounds

1,156787אחרים 6621,007244453Others
קרקע 1,4891.663מחטאי 1,1251.0579271.208Fumigants

ברום 1,0891,113תכשירי 1,0009458271,032Bromine products
400550קרבמטים 125112100176Carbamates

4.8766,168שונים 5.0002.6532.7973.548Miscellaneous
ויונקים ציפורים 126185דוחי 1701611Repellents (birds and mammals)

נברנים andוקוטלי rodenticides
216 ולורעים לפירות חיטוי 229חומרי 16331152Fruit disinfectants

וחניטה גידול 25284מווסתי 27101138Plant growth regulators
11747משטחים 12111711547Adjuvants

חסר מחלות 314312ריפוי 279182239194Plant micronutrients
עלים 2,0002,153משלבי 2,252480543490Defoliants

1,7X02,670דונגים 1 ,8201,7801,8202,670Waxes
עצים 232152משחות 245474838Plant and wood pastes

66136אחר 70348Other

AGRICULTURE 440



agricultural and rural census 1980/81 תשמ"א והכפר החקלאות מפקד

יישוב וצורת גיל מין, לפי כפריים1 ביישובים אוכלוסייה י"ג/27. ליוח
TBALEXIII/27.POPULATION IN RURAL LOCALITIES1 BY SEX, AGE AND TYPE OF

LOCALITY
1980/81 תשמ"א;

Sex and age לא
יהודים
Non
Jewish

Jewish ■הודיס

PS.I
CM 
|C C? f 1 .

/I
11
a o
a

.a
Grand
total

וגיל מין

119,188GRAND TOTAL

65,337Males
53,851Females

49,312Up to 14

21,4771521
43,0342265
4,04865+
1,317Not known

Thereof: Population in

households  total2

Up to 14

Males
Females

1521
Males
Females

2664
Males
Females

65+
Males
Females

Not known
Males
Females

Households

8,135 41,693137,841 7,645 109,476 304,790423,978

4,640 21,486 71,823 3,863 55,899 157,711223,048
3,495 20,207 66,018 3,782 53,577 147,079200,930

1,862 14,144 41,943 2,732 32,564 93,245 142,557

5,054 6,049 23,640 712 12,909 48,364 69,841

1,182 18,490 63,099 3,969 53,694 140,434 183,468
29 2,410 8,250 232 10,309 21,230 25,278

8600909   1,517 2,834

119,188 1,206 36,430135,524

27,028 206 7,072 21,563

22,284 185 6,539 20,285

11,879 61 1,880 11,364

9,598 50 1,754 10,177

22,837 368 8,610 32,403
20,197 309 8,309 30,585

4,557897112,698
3,68176981,350

4363185895

4732823422

30,9779,2993570,389

173,160292.348

28,841 55,869
27,009 49,293

13,305 25,184

11,981 21,579

41,381 64,218
39,203 59,400

5,465 8,163
4,458 5,808

759

758

1,654

1,180

40,633 61,022

כולל סך

זכרים
נקבות

14 עד
1521
2265
+65

ידוע לא

במשקי אוכלוסייה מזה:
הגל2 סך  בית

14 עד

זכרים
נקבות

1521
זכרים
נקבות

2664
זכרים
נקבות

65+

זכרים
נקבות

ידוע לא
זכרים
נקבות

בית משקי

1 Up to 2,000 inhabitants.
moshavim.

2 Excl. qibbuzim and collective ומושבים קיבוצים כולל לא 2 תושבים. 2.000 עד 1

שיתופיים.
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יישוב צורת לטי המחזיקימ, ומסטר החקלאי השטח י"ג/28. לוח

TABLEXIII/28.AGRICULTURAL AREA AND NUMBER OF HOLDERS, BY TYPE OF LOCALITY

1980/81, תשמ"א

a:

y
a

o>
משקים

יהודיים Jewishמשקים farmsלא
יהודייםסך

ושימוש פרטייםמושביםכוללבעלות wxbpnNonOwnership and use
Grandהכל Jewishואחריםמושביםשיתופייםקיבוציםסך
totalTotalQibbuzimCollectiveMoshavimPrivate farmersfarms

moshavimand other

(דונמים) Areaשטח (dunams)
הכל סך  המשקים 5,840,2802,358,652שטח 5,040,713294,9781,811,793575,290799,567AREA OF FARMS  TOTAL

Ownershipכעלות
ישראל מקרקעי 4,739,5912,298,936מינהל 4,706,094293,7281,777,881335,54933,497The Israel Land Administration
המשק בעל של 582,98610,194פרטית 138,75110020,899107,558444,235Private ownership of farmer

ידועה 517,70349,522לא 195,8681,15013,013132,183321,835Not known

Usesשימושים
הכל 0ך מעובד פיזי 4,116,9001,544,078שטח 3,360,229124,3791,240,368451,404756,671Cultivated physical area total

905,223162,525מטעים 775,01618,831342,279251,381130,207Fruit plantations
מחובר וירקות שדה 1,472,591774,395גידולי 1,427,47863,120463,939126,02445,113Field crops and vegetables

המיס connectedלרשת with water network
מחובר 1,685,010570,339לא 1,104,32542,007420,23571,744580,685not connected

נוי וצמחי 17,3231,400פרחים 16,65742112,9551,881666Flowers and plants
דגים 36,75335,419בריכות 36,753960374Fish ponds

וגינות חצרות מבנים, 256,81893,954כבישים. 253,88712,357127,97919,5972,931Roads, buildings, courtyards
and gardens

ומגודר טבעימטופל 670,613435,075מרעה 670,488126,98999,0849,340125Natural pasture maintained
מגודר ולא מטופל 445,652151,106לא 437,62820,200213,02353,2998,024not maintained

בור, לעיבוד, ראוי 350,297134,439בלתי 318,48111,053131,33941,65031,816Uncultivated, groves and
ומאגרים reservoirsחורשות



(המשך) יישוב צורת לפי המחזיקים, ומספר החקלאי השטח  י"ג/28. לוח

TABLEXIII/28.AGRICULTURAL AREA AND NUMBER OF HOLDERS, BY TYPE OF LOCALITY (corn.)

1980/81 תשמ"א;

משקים
יהוד Jewishייםמשקים farmsלא

יהודייםסך
ושימוש פרטייםמושביםכיללבעלות NonOwnershipחקלאים and use

Grandהכל Jewishואחריםמושביםשיתופייםקיבוציםסך
totalTolalQibbuzimCollectiveMoshavimPrivate farmersfarms

moshavimand other

המחזיקים1 Numberמספר of holders'
הכל 51,65435,6892634428,1787,20415,965TOTALסך
Ownershipבעלות

ישראל מקרקעי 32,81231,7942624428,0633,4251,018Theמינהל Israel land Administration
המשק בעל של 15,7092,4574441,99113,252Privateפרטית ownershipof farmers

Usesשימושים
הכל סך מעובר פיוי 43,79529,0132634322,8365,87114/782Cultivatedשטח physical area total

29,59819,9962534014,6345,0699,602Fruitמטעים plantations
המי19,9910 לרשת וירקותמחובר שדה 16,7632593915,1481,3173,228Fieldגידולי crops and vegetables

connected with water network
מחובר לא 13,5733,130175242,38954210,443Field crops and vegetables

not connected
נוי וצמחי 5,6945,63048165,22933764Flowersפרחיס and plants

דגים 717164Fishבריכות ponds
וגינות חצרות מבנים. ,32,06330,6232584127,4652,8591,440Roadsכבישים. buildings, courtyards

and gardens
ומגודר טבעימטופל 86551115Naturalמרעה pasture  maintained

מגודר ולא מטופל 83323017לא not maintained
בור, לעיבוד, ראוי ,5,0512,984168232,2365572,067Uncultivatedכלתי groves and

ומאגרים reservoirsחורשות

I Data do not sum up to the "total" lines, because each grower is counted as many times as the
number 0/ crops he grows.

הגידולים כמספר נמנה מגדל כל בי הכל", ה"סך לשורות מסתכמים הנתונים אץ 1

במשקו.



יישוב וצורת הגידול מין לפי י"ג/29.מגדלים1, לוח
TABLEXIII/29.GROWERS1, BY SPECIES AND TYPE OF LOCALITY

1980/81 תשמ"א;

Jewishיהודים

Cc S2

סך
Dכולל __

arl
2f" e*J£^||לא

יהודים
GranIt 02£Jn g>n!r iioNon
tota£Hr Sic=5 0aU E

a

f~am c
0> <a

h £

Jewish

הכל שדהסך 8,229גידולי 17,60225538773 7,1639,373FIELDCROPSTOTAL
לגרעינים חיטה 3,011מזה: 10,58717923410 2,3997,576Thereof: Wheat for grains
לגרעינים 329שעורה 4,019102853,690Barley for grains
לגרעינים 1573914סורגום 100Sorghum for grains

1,184כותנה 1,1872212791 8453Cotton
סוכר סלק

(בוטנים) אדמה אגוזי
288 297244 2609Sugar beet

1,076 1,454253119 929378Groundnuts
404חמניות 1,15440541 318750Sunflower

קלחים 593תירס 620721429 47827Maize

גס 3,762מספוא 4,73720725302 3,228975Roughage

אימה תפוחי ירקות,
ומקשה

הכל סך  ירקות

7,084 11,231

6.027 9.227

108

72

23

/S

884 6,069

709 S.22S

4,147

3,200

VAGETABLES, POTATOES AND
MELONS
Vegetables  total

עגבניות 3,055מזה: 4,5421712277 2,7491,487Thereof: Tomatoes
1,761מלספוניפ 2,670135148 9951,509Cucumbers

וגמבה 1,216פלפל 1,688135134 1,064472Peppers and gamba
יבש 1,808בצל 2,401297115 1,657593Dry onions

אדמה 793תפוחי 821696163 55528Potatoes
הכל סך  מקשה

אבטיחים
2,183 3,590
1,470 2,629

36
23

12
8

ISO 1,955
140 1,299

1,407
1,159

Melons  total
Watermelons

1,055מלונים 1,54623977 946491Sugarmelons

הכל סך  19,991מטעים 29,593253405,069 14,6299,602PLANTATIONSTOTAL
. ו הכל* סך  הדר 11,727פרי 11,853183273.97S 7.542126Citrus  total

שמוטי 6,619מזה: 6,66865162,965 3,57349Thereof: Shamouti
5,309אפילים 5,359100182,067 3,12450Lates

5,416אשכוליות 5,425176232,179 3,0389Grapefruits
1,707לימונים 1,7288410256 1,35721Lemons

 הדרים ללא פירות,
הכל סך

עץ תפוחי מזה:

2.311 21.858

2,231 2,351

238

65

35

6

1,865 10,173

257 1,903

9,547

120

Fruit excl. citrus 
total
Thereof: Apples

2,816אפרסקים 2,928157220 2,574112Peaches
1,286שזיפים 1,774226213 1,045488Plums
1,960ענבים 3,1572310619 1,3081,197Grapes
3,581אבוקדו 3,63917415564 2,82858Avokado
1,457זיתים 9,508437306 1,1018,051Olives

הכל סך  פרחים
ורדים מזה:

5,136 5,188
1,298 1,303

47
3

16
3

319 4,754
27 1,265

52
5

FLOWERS  TOTAL
Thereof: Roses

ציפורנים 1,612מזה: 1,656267 1,54344

הכל2 סך  8489עופות 8,67722728326 8,00888POULTRY  TOTAL2
פטימים תרנגולים 3,466מזה: 3,50014416109 3,19734Thereof: Broilers
מטילות 3,993תרנגולות 3,993213248 3,721

Layers

לשחיטה 1381,138.הודו 135610 1,087
Turkey for
slanghteirng

2,483בקר 4,43619821106 2,1581,953CATTLE

533כבשים* 3^23161180 4262,790SHEEP

97עזים\ 3,2054743,108GOATS

473דבוריות 508285203 23735BEEHIVES

י"ג/28. ללוח הערה ראה 1.1981 אפריל 2April 1981./1 See note to Table XIII28. 2
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יישוב וצורת הבקר סוג לפי בקר, וראשי מגדלים י"ג/30. לוח
TABLEXIII/30.BREEDERS AND CATTLE, BY KIND OF CATTLE AND TYPE OF LOCALITY

1980/81 ;W'^Wn

משקים
לא

יהודיים
Non
Jewish
farms

Jewish farms יהודיים משקים

פרטייםמושבים חקלאים
הכל ואחריםמושביםשיתופייםקיבוצים0ך
TotalQibbuzimCollectiveMoshavimPrivate farmers

moshavimand other

סך
כולל
Grand
total

ר ק Cattle(ראשים)ב (heads)

כולל סך  291,798276,519123,13415,085126,33611,96415,279CATTLEבקר  GRAND TOTAL
הכל סך  החלנ 214.163213.19396,6287,856102.7695,940970Dairyעדר herd  total

101,741101,35249,3103,83645,5832,623389Cowsפרות
26,96726,82013,80683911,528647147Heifersמבכירות in calf
55,68555,36227,5692,59723,7341,462323Heifersעגלות

ופרים 29,77029,6595,94358421,9241,208111Calvesעגלים and bulls
הכל סך  לבשר 53.30553,23925,7067,22915,2065,09866Cattleגזעים for meat  total

25,28425,26514,0123,6595,0152,57919Cowsפרות
4,5284,5282,709723698398Heifersמבכירות in calf
6,6716,6653,7441,2941,0455826Heifersעגלות

לפדי0 16,82216,7815,2411,5538,4481,53941Calvesעגליס and bulls
(בלאדי) מקומי 14,17714,177Localנקר cattle (baladi)

ידוע לא מגזע ופרים 10.15310.0878008,361921566Calvesעגלים and bullsof unknown stock

1DBreederמגדלי s'
כולל סך  4,4362,483198212,1581061,953CATTLEבקר  GRAND TOTAL
פרות החלב: 2,0211,909170151,65866112Dairyעדר herd: Cows

1,7421,681168151,4405861Heifersמבכירות in calf
2,0941,983169151,73168Heifersעגלות

ופרים 1,4491,417135141,2224632Calvesעגליס and bulls
פרות לבשר: 155145377821910Cattleגזעים for meat: Cows

777728632IIHeifersמבכירות in calf
10810632752152Heifersעגלות

ופרים 347344367271303Calvesעגלים and bulls

/I See note to Table Xlll28. י"ג/28. ללוח הערה ראה 1



Budget year

יישוב צורת לפי אפרוחים, וקליטת מגדלים  י"ג/31. לוח
TABLEXIII/31.BREEDERS AND ABSORPTION OF CHICKS, BY TYPE OF LOCALITY

1980/81 תשמ"א; תקציב שנת
משקים

יהוו Jewishייםמשקים farmsלא

כו^ל
יהודיים
Non פרטייםמושבים חקלאים

Grandהכל Jewishואחריםמושביםשיתופייםקיבוציםסך
totalTotalQibbuzimCollectiveMoshavimPrivate farmersfarms

moshavimand other

(אלפים) אפרוחים Absorptionקליטת of chicks (tousands)
הכל 89,62389,60537,9262,60246,9392,13818TOTALסך

,70סטימים 71270.70833,1332,03034,1261,4194Broilers
6.3746.374362415.630341Layersמטילות

הכל סך  רבייה ביצי 1.5241.5241,08412527936Layingמטילות /latching eggs  total
קלים 1891891442421Lightגזעים
ככדים 1,3351,33594012525515Heavyגזעים
למכירה 99545Chicks,/3.0843.0841,043פרגיות /or sale

הכל סך  הודו 6,6436,6432,1894063,98167Turkeysתרנגולי  total
1,4331,433443639261Youngצעירים
4,8544,8541,5503432,92536Forלשחיטה slaughtering
35635619613030Forלרבייה breeding

הכל סך  799785780514Geeseאווזים  total
380366365114Forלכבד liver
4194194154Goslingsצעירים

487487115147225Otherאחרים

נ י ל ד ג erמ sBreed
3,5003,466144163,19710934Broilersפטימים
3,9932133,721248Layersמטילות

קלים גזעים  רבייה ביצי 252510Layingמטילות hatching eggs  Light
כבדים גועים  רבייה ביצי 1521523381074Layingמטילות hatching eggs  Heavy

למכירה 747414555Chicksפרגיות for sale
צעירים  הודו 13613613119Turkeysתרנגולי  young
לשחיטה  הודו 1,1381,1383561,08710Turkeysתרנגולי  For stanghtering
לרבייה  הודו 535313Turkeysתרנגולי  For breeding

לכבד  25320845Geeseאווזים  Liver
צעירים  116Geeseאווזים  Goslings

595950Otherאחרים

<0

tA3

O
>



צורת לפי נגררים, וכלים עצמית בהנעה כלים טרקטורים, י"ג/32. לוח
יישוב

TABLEXIII/32.TRACTORS, SELFPROPELLED AND DRAWN MACHINERY, BY TYPE
OF LOCALITY

1980/81 תשמ"א;

13 ;2

"*i

Jewish farms יהודיים משקים

<3§
< 03

*I
u

P2
PI

י Jewishהודיים:?שקים farms

 אופניים טרקטורים
הכל סך
כ"ס 40 עד

4165כ"ס
כ"ס 66  100
כ"ס 101+

24,141
8,803
10,632
3,802
904

22,064
7,618
9,957
3,652
837

5,771
1,579
1,921
1,710
561

533
109
202
187
35

13,364
5,170
6,681
1,347
166

2396
760

1,153
408
75

2,077
1,185
675
150
67

WHEEL TRACTORS
TOTAL
Up to 40 hp.
41  65hp.
66 lOOhp.
101+ hp.

 זחליים טרקטורים
הכל סך
כ"ס 90 עד
כ"ס 91+

596
443
153

488
360
128

205
135
70

26
14
12

131
98
33

126
113
13

108
83
25

CRAWLER TRACTORS
TOTAL
Upto90 hp.
91+ hp.

כותנה 435435343282638COTTONקטפות PICKERS
לתבואה 3352611168795874GRAINקומכיינים COMBINES
בהנעה אחרים כלים

עצמית
789788284173671201OTHER MACHINERY

Drawnנגרריםכלים implements
הכל סך  11,35010,0313,1563005,0901,4851,319MASSIVE1כבדים1  TOTAL

2,1121,41540652672285697Ploughsמחרשות 
1,3431,18545142510182158Discדיסקים harrows
1,5611,4875696660624674Cultivatorקלטרות

. שדה לגידולי מוססים
ולמטע

פורקות עגלות

1,783

1,001

1,694

905

388

289

51

26

984

475

271

115

89

96

Field crops and plantations
pulverizer

Unloading carts
נע) (סולם 422422396206Powerא5רק ladder

אחרים כבדים 3,1282,923657631,823380205Otherכלים massive implements

הכל סך  23,17221,5171,28417616,9473,1101,655LIGHT2קלים2  TOTAL
3,0472,25690151,652499791Ploughsמחרשות
Disc'1,8031,652197211,172262151דיסקים harrows
3,3503,173280482,340505177Cultivatorקלטרוח

שדה לגידולי מוססיס
ולמטע

5,8985,741351484,551791157Field crops and plantations
pulveirzer

פורקות 2,1942,033101141,698220161Unloadingעגלות carts
נע) (סולם 9393816123Powerאגרון ladder

אחרים קליפ 6,7876,569257295,473810218Otherנליס light implements

1 Operated generallyby tractors of 65 hp. and over.
be operated by tractors of less than 65 hp.

2 Can מ65 יותר בעלי טרקטורים ע"י כלל בדרך מופעלים
פחות בעלי טרקטורים ע"י גם להפעילם ניתן  2 כ"ס.

כ"ס. מ65

447 חקלאות



תעשייה "ד. י פרק

במספר חלוקתן ידי על לימים שתורגמו הנוספות
;(8 כלל בדרך (שהן במפעל הנהוגות העבודה שעות
ימי (כגון בתשלום היעדרות ימי כוללים אינם
בעלים של עבודה ימי לא ואף וכד'; מחלה חופשה,

משפחותיהם. ובני
החייבים הסכומים כל ומשכורת. עבודה שכר
בגיליונות המופיעים מסים), ניכוי (לפני הכנסה במס
יוקר, תוספות: יסוד, שכר כולל: לשכירים, התשלום
ודמי ילדים) קיצבת (ללא ומשפחה ותק מקצועית,
שעות עבור: ותשלומים בונוסים פרמיות, נסיעה,
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
בעין ותשלומים בלבד) הכנסה במס (החייב ואש"ל

וכד'). דיור שי, ארוחה, (כגון:
הגליל". שלום "מלוה כלול 1982 ביולי החל
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
השנה. במשך החומרים מלאי בערך השינוי לבין
התוצרת ערך כולל: שוטפים, במחירים פדיון
מתוצרת לעובדים שניתנו הסחורות וערך שנמכרה
שבוצעו תיקונים) (כולל מעבודות הכנסות המפעל;
(לא בחומריהם אחרים אנשים או מפעלים בעבור
שהזמינו למפעלים השייכים החומרים ערך את כולל
לצרכיו ייצר שהמפעל המוצרים ערך העבודות); את
אינו המפעל. ע"י ששולמו ובלו קנייה מס הוא;
בלוחותי"ד/4,1, יצוא. ותמריצי סובסידיות : כולל
מס כוללים ואילך 1976 לשנים הפדיון נתוני ,7 ,5

מוסף. ערך

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
י"ד/13) (לוח תעשייה מוצרי ייצור על הנתונים
י"ד/14) (לוח בתעשייה חשמל צריכת ועל
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 מפ.עלים.
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 נתוני הנחקרת. התקופה
נתוני לוח. לשנת מתייחסים וחשמל, תעשייה מוצרי
תקציב. לשנת מתייחסים והמלאכה התעשייה סקרי
השעות את גם כוללים למעשה עבודה ימי

.1981 ,46 מס' טכני פרסום ראה 1
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על 1978 ער קודם שחושבו המדדים, מוצגים י"ר/5
ממוצע חדש: בסיס על .100=1968 ממוצע בסיס

.100.0=1978
המעסיקים המפעלים כל כלולים המדדים במדגם
ל5 חולקו המפעלים יתר ויותר. מועסקים 50
ענף ככל במפעל) מועסקים מספר (לפי גודל שכבות
כאשר 2י/!, עד מ2/' דגימה מנות עם משנה.
כלל, בדרך ניתנו. יותר גדולים מפעלים של לשכבות
שנכללו המפעלים יותר. גבוהות דגימה מנות
באוכלוסייה. המועסקים מכלל 7096 העסיקו כמדגם
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
נוספים פרטים המוסף. בערך השינויים את משקפים
,11 מס' לישראל", סטטיסטי לירחון ב"מוסף ראה

ואילך. 64 עמ' ,1981
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
שנתקבל כפי הייצור, גורמי במחירי המפקדי,
1976 והמלאכה התעשייה סקר של מסיכומים

.1978 המדדים! בסיס לשנת מותאמים
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 מרד 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
מדגם על מבוסס והוא מפעלים כ2,000 במדגם
במדגם המפעלים כל כלולים בסקר התעשייה. מדדי
בממוצע ויותר מועסקים 5 שהעסיקו המדדים,
(פברואר, הסקר שנת של מייצגים חודשים בארבעה

ונובמבר). אוגוסט מאי,
הופיעו בתעשייה המיס צריכת על נתונים

.421420 עמ' ,31 בשנתון

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 העוך
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 7 י"ד/1 בלוחות המובאים הנתונים
דו"חות על מבוססים והם התעשייה מדדי במסגרת
במדגם שנכללו מהמפעלים שנתקבלו חודשיים
ואומדן"). חישוב "שיטות להלן. (ראה המרדים
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
אחרות וסחורות משכרים משקאות והמסחר;
והבלו. המכס מאגף  בלו בתשלום החייבות
הייצור של הסעיפים יתר כל לגבי הדו"חות

מהמפעלים. ישר מתקבלים התעשייתי
(לוח התעשייה במפעלי חשמל צריכת נתוני
לישראל החשמל מחברת מתקבלים י"ד/14)
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 מורדים התעשייה
שוטפים), (במחירים בפדיון התעשייתי, בייצור
לתקופת בהשוואה העבודה, ובשכר בתעסוקה

הבסיס.
חדשה סידרה מתפרסמת ב1979 המדגם.החל
ענף תעשייה. מפעלי של חדש מדגם על המבוססת
בלוח החדשה. בסידרה נכלל לא היהלומים תעשיית
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נבחרים פרסומים

בי חלק  1977 והמלאכה התעשייה סקר 9ל6 ",.,",,, ,*,*1976/771979/80 בתעש,,ה ןפיתוח מחקך סקר 704 מיוחדים פרסומים
1980 והמלאכה התעשייה סקר 716 אי חלק .1952 החרושת מפקד 26

בי חלק 1952 והתעשייה החרושת מפקדי 41'
טכניים פרסומים 1961 היהלומים בתעשיית והציוד התעשייה סקר ך 19

(1960) בתעשייה וד,תעסו7ןה הייצןך מדדי (0 המקומית התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר .198
1963/64 ...

(196) והמלאכה התעשייה מפקי ,968 הה^ב"בתעשייה "5 £■£
1970 בתעשיה מקצועי אדם כוח 448

פרסומים 13 הופיעו א' חלק  1977 והמלאכה התעשייה סקר 656
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physical and financial data וכספיים פיסיים נתונים
של ומשכורת עבודה שכר ס"ה שכירים, מועסקים, י"ד/ו. לוח

שכירים)1 המעסיקים (מפעלים ופדיון השכירים,
TABLEXIV/1.EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, TOTAL WAGES AND SALARIES

OF EMPLOYEES AND REVENUE1
)Establishments engaging employees)

עבודה שכר ס"ה
של פדיוןי'ומשכורת

ש'.השכיריםשכירים2מועסקים2 (מיליוני
שי)(אלפים)(אלפים) שוטפים(מיליוני במחירים

Total wages andRevenue1
persons2(thousands)salaries(IS million,

(thousands)of employeesat current
(IS million)prices)

1968 קודמת ormer"203190131780סידרה series 1968
19692232101519231969
19702352231781.0661970
19712472312111,3141971
1972258244. 2551,6811972
19732622473152,1421973
19742682544463,2491974
19752692556674,7101975
19762782639316,4181976
19772842701.3639.5731977
19782902752,25716,7931978
1978 חדשה 2772632,20015,123Newסידרה series 1978
1979287272■■4,29927,3341979
19802762639,70861,6011980

§198128626923,964151,443198 li
198229227454.552342,2591982

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
Estimation" in the introduction. 2 Monthly average.
3 Incl. V.A.T. since 1976.

על המבוססת חדשה סידרה מתפרסמת ב1979 ד,תל 1

לא היהלומים תעשיית ענף תעשייה. מפעלי של חדש מדגס
ואומדן" חישוב "שיטות ראה  החדשה בסידרה נכלל
ערך מס בולל 3 חודשי. ממוצע 2 במבוא.

.1976 מאז מוסף

וסקטור גודל. קבוצת לפי ומועסקים, מפעלים י"ד/2. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/2.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE GROUP
AND SECTOR

)Establishments engaging employees)
'1982

אחוזיםמוחלטיםמספרים
numbersAbsolutePercentages

מפעלים
מועסקים
מועסקיםמפעלים(אלפים)

EstablishEmployedEslablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)
הכל 11.091291.6100.0100.0TOTALסך גורל Sizeקבוצת group

במפעל) המועסקים number(מספר of employed persons in
establishment)

1  44,63313.241.84.5\4
592,73618.124.76.259
10 141,17213.710.54.71014
15 195178.74.73.01519
20243577.83.22.72024
25292797.42.52.52529
304955121.05.07.23049
509941628.83.79.8 5099
10029927846.82.516.1100299
300 +152126. I1.443.3300+Type 0f ownership

(sector)סקטור
10,609209.095.771.1Privateפרטי

42539.73.813.6Histadrutהסתדרותי
5742.90.514.7Publicציבורי

I New series
451 תעשייה
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ומשכורת עבודה שבר וס"ה שמרים מועסקים, י"ד/3.מפעלים, לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים ראשי1 ענף לפי שכירים, של

שכירים2(אלפים)מועסקים2מפעלים2
ראשיסמל Establishments'Employedענף persons2 (thousands)(אלפים)

198219781980§ 198119821978

הכל12 11,091277278286292263סך

וחציבה10 7445664כרייה

וטבק1112 משקאות 1,0193739404236מזון.

4121816181818טקסטיל13

1,2873130293030הלבשה14

ומוצריו15 37244444עור

ומוצריו16 1,6321515161613עץ

ומוצריו17 18966665נייר

לאור18 והוצאה 886101110119דפוס

ופלסטיק19 גומי 5331212121310מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 2521817171718מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 4881011111210מוצרי

בסיסית22 14566656מתכת

מחכת23 2,3944242434439מוצרי

29498999מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 5482829313227ציוד

הובלה26 1422121212020כלי

42466775שונות28

כמבוא. ואומדן" חישוב "שיטות ראה 1

חודשי. ממוצע 2
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TABLExiV/3.ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, AND

TOTAL WAGES AND SALARIES OF EMPLOYEES, BY MAJOR BRANCH1

(Establishments engaging employees(

Employees2 (thousands)

ומשכורת עבודה שכר ,7"c
ש',) (מיליוני שכירים של
Total wages and salaries
of employees (IS millionMajor branchCode

1980§1981198219781980§19811982

2632692742,20023,964 9,70854,552TOTAL12

55552742 2861,560Mining and quarrying10

13839412412,543 1,0175,923Food, beverages and tobacco1112

51618181281,228 4602,677Textiles13

2928291451,166 5102,665Clothing and madeup textiles14

3 33 22198   78■489 Leather and its products15

\2131480849 3132,013Wood and its products16

56644471 1781,078Paper and its products17

10101078803 3331,901Printing and publishing18

10101083757 3141,786Rubber and plastic products19

1717171992,225 8844,932Chemical and oil products20

10111190984 3922,248Nonmetallic mineral products21

66557574 2461J70Basic metal22

3939403243,716 1,5238,333Metal products23

88883837 3321,934Machinery24

2830312943,643 1,4808,691Electrical and electronic equipment25

2120202402,757 1,1856,069Transport equipment26

56640471 1771,083Miscellaneous28

I See "Method of Computation and Estimation" in the introduction.
2 Monthly average.
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ראשי2 ענף לפי י"ד/4.טדיון1, לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/4.REVENUE1, BY MAJOR BRANCH2

)Establishments engaging employees)

שוטפיסמיליוני במחירים S/ש'. million, at current prices

ראשיסמל 19811982§19781980ענף .Major branchCode

הכל12 15,12361,601151,443342,259TOTAL12סך

והציבה10 3341,9104,66110,050Miningכרייה and quarrying10

11  וטבק12 משקאות ,2,95813,18329,13068,166Foodמזון, beverages 8l tobacco1112

8303,1429,27019,283Textiles13טקסטיל13

9363,3857,57817,202Clothingהלבשה14 and madeup14

textiles

ומוצריו15 1555421,4393,203Leatherעור and its products15

ומוצריו16 5761,9965,43411,994Woodעץ and its products16

ומוצריו17 4001,6624,1119,389Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 4251,7974,82511,348Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 8073,1977,30416,719Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים Chemical"1,5436,47015,19033,783מוצרים and oil products20

אל21 מינרלים 6042,7657,31515,449Nonmetallicמוצרי mineral21
productsמתכתיים

בסיסית22 5032,0154,6289,131Basicמתכת metal22

מתכת23 1,8057,33218,73344,454Metalמוצרי products23

5581,9434,72410,484Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 1,4755,53415,25636,920Electricalציוד and electronic25
equipment

הובלה26 9153,6799,08818,586Transportכלי equipment26

2991,0492,7576,098Miscellaneous28שונות28

I Incl. V.A.T. 2 See "Methods of Computation and
Estimation" in the introduction.

מוסף. ערך מס כולל 1

במבוא. ואומדן" חישוב שיטות ראה 2
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indices of industry . התעשייה מדדי
(Establishments engaging employees) שכידיס) המעסיקים (מפעליס

ומשכורת1 עבודה ושכר תעסוקה פדיון, תעשייתי, ייצור ל"ד/5. לוח
(מדדים)

TABLEXIV/5.INDUSTRIAL PRODUCTION, REVENUE, EMPLOYMENT, WAGES AND

SALARIES1 (Indices)
Base: avearge 1978=100.0 ממוצע הבסיס:

תעשייתי ייצור
Industrial
production

5ייין
במחירים
שוטפים2
Revenue
at current
pirces2

שכירים
Employees

עבודה ש3ר
ומשכורת
שכירים של
Wages and
salaries of
employees

עכורה שכר
נקוב יומי
לשכיר

Daily nominal
wageper employee

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

196434.63.064.44.16.41964

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

197688.938.696.341.442.91976

197794.657.398.161.163.01977

1978100.0100.0100.0100.0100.01978

1979105.2180.9103.3195.3186.51979

1980102.0405.299.4440.2430.01980

1981108.4996.4§101.91,090.61,055.31981

1982109.J2,253.7/03.92,479.82,381.31982

1 See "Methods of Computation and Estimation" in the
introduction. 2 Incl. V.A.T. as of 1976.

במבוא. ואומדן" חישוב "שיטוח ראה 1

מוסף. ערך מס כולל ב976ו הדל 2

455 תעשייה



ראשי1 ענף לפי עבודה, ושכר תעשייתי ייצור י"ד/6. לוח
(מדדים)

100.0=1978 ממוצע הבסיס:

ראשיסמל ענף

תעשייתי ייצור
Industrial production

עבודה שכר
שכירים של ומשכורת

משקל
Weight197519801981198219751980

הכל12 100.00102.0סך 85.2108.4109.1440 30

וחציבה10 3.17116כרייה 114122124543 40

וטבק1112 משקאות 12.61106מזון, 80117120414 28

6.9696טקסטיל13 8496102353 34

5.71104הלבשה14 81114114351 29

ומוצריו15 0.9185עור 858895357 34

ומוצריו16 3.6188עץ 8597103401 33

ומוצריו17 1.7097נייר 83101102402 36

לאור18 והוצאה 3.86113דפוס 73§121HI423 30

ופלסטיק19 גומי 3.8292מוצרי 8298100377 29

נפט20 ומוצרי כימיים 9.82100מוצרים 81105107445 29

אלמתכתיים21 מינרלים 3.77104מוצרי 105110102437 35

בסיסית22 2.5693מתכת 929682427 32

מתכת23 14.56103מוצרי 90106110469 30

3.7999מכונות24 78107111403 29

ואלקטרוני25 חשמלי 12.28100ציוד 82110115500 27

הובלה26 9.32111כלי 85111105493 28

1.5593שונות28 1029694444 29

במבוא. ואומדן" חישוב "שיטות ראה
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TABLEXIV/6.INDUSTRIAL PRODUCTION AND WAGES, BY MAJOR BRANCH1
(Indices)

Base: average 1978=100.0

Code Major branch

לשכיר נקוב יומי עבודה שכר
Daily nominal wage per employee

1982 1981 1980 1975

Wages and salaires
of employees

1982 1981

12 TOTAL

10 Mining and quarrying

1112 Food, beverages and tobacco

13 Textiles

14 Clothing and madeup textiles

15 Leather and its products

16 Wood and its products

17 Paper and its products

18 Printing and publishing

19 Rubber and plastic products

20 Chemical and oil products

21 Nonmetallic mineral products

22 Basic metal

23 Metal products

24 Machinery

25 Electrical & electronic equipment

26 Transport equipment

28 Miscellaneous

2,381 1,055 430

4111,0512,452

4059932,186

3899332,005

3609011,989

4199532,275

4061,0172,337

4199972,217

4189992,268

3899632,246

4401,1302,542

4291,0412,438

4331,0452,323

4481,0712,423

4521,1022,506

4451,1172,580

4561,1392,591

4491,0402,443

33 2,480 1,091

1,4072,96039

1,0382,41833

1,0181,84933

9032,06434

9192,27534

1,0462,47936

1,0612,42734

1,0232,42133

9702,29031

1,1292,49236

1,1172,55136

9972,03132

1,1402,55533

9692,23831

1,2212,91529

1,2032,64730

1,1462,63430

1 See "Methods of Computation and Estimation" in the introduction.
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מקובץ2 משנה ענף לפי ושכירים, פדיון1 תעשייתי, ייצור  י"ד/7. לוח
(מדדים)

100.0=1978 ממוצע הבסיס.

תעשייתי ייצור

Industrialסמל productionפדיון

Codeהענף
1980198119821980

כולל12 102.0108.4109.1405.2סך

הבל10 סך  וחציבה 116.4121.5124.1571.9כרייה

חול101,102 וכריית אבן טחינת גריסה, 97.4108.0105.2494.6הציבה.
טבעי,100,103,104 גז גולמי, נפט מלחיס, מתכות, הפקת J

אחרים ומחצבים 127.6132.6616.5§125.1ן
108

הכל1112 וטבקסך משקאות 05.6IJ6.5120.3433.0;מזון,

ועופות110 בשר 2.(130.9145.3159.941עיבוד
מטבחיים ובתי

וגלידה112 חלב 86.595.8104.5534.8מוצרי
ופירוד!111,113 ירקות דגים, 101.8114.31105393.4שימורי
ומרגרינה114,115 שמן מוצרי 119.9135.8139.8474.0שמן,
וגריסתה116 תבואה 94.998.1102.6439.0טחינת
ובצק117120 מאפה 89.6101.6107.3493.6מוצרי
וממתקים122 117.5138.0140.2415.7שוקולד
סוכר)121,128 (כולל ל.נ.מ.א. מזון 100.5102.095.3387.4תעשיית
חריפים123,124 ומשקאות 109.6109.7104.0352.9בירה
קלים125 119.1130.9134.2367.8משקאות
טבק126 104.2118.7119.7415.7מוצרי

הכל13 סך 95.595.8101.8389.9טקסטיל

ניפוט130,131 (כולל חוטים של ושזירה סלילה 103.896.195.8367.8טוייה,
כותנה)

סינתטיים132,133 ובדים חוטים וייצור בדים 88.292.2102.5348.9אריגת
חוטים134 של ואשפרה הדפסה ליבון, 74.372.567.6305.0צביעה,

ובדים
בדים135 126.2147.4158.7776.2סריגת
ל.נ.מ.א.136,138 טקסטיל 116.1111.3111.8467.1תעשיית

הבל14 סך 104.3114.3114.0361.7הלבשה

בגדים140 ומתפרות עליונה 111.2106.0335.7§98.7הלבשה
תחתונה141 120.0120.1133.3457.1הלבשה
ל.נ.מ.א.142,148 הלבשה ומוצרי טקסטיל 111.2110.1138.4365.1מוצרי

הכל15 ומוצריוסך 84.687.994.5388.9עור

97.897.681.2375.5בורסקאות150
נעליים151 91.395.4109.3359.1ייצור
ל.נ.מ.א.158 וחהליפיו, 58.962.968.2219.7מוצרי,עור

INDUSTRY 458



TABLEXIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION, GROSS REVENUE1 AND EMPLOYEES,
BY AGGREGATED MINOR BRANCH2 (Indices)

Base: average 1978=100.0

RevenueשכיריםEmployees

Branch

19811982198019811982

§996.42,253.799.4103.9 §101.9GRAND TOTAL

1,327. 72,862.4110.3114.9. 118.7Mining and quarrying total

1,216.62,758.7101.2100.3 100.7Quarrying, crushing, grinding of stone and sand pits
1,391.72,922.2115.6123.7 128.7Salt pan operation, crude oil and natural gas wells,

mining of metals and other minerals

956.82,239.2102.2110.7 106.0Food, beverages and tobacco total

926.92,371.8111.3121.9 118.2Preparation and preserving of meat and poultry
and slaughterhouses

1,075.22,476.791.7101.2 95.8Dairy products and ice cream
1.025.42,400.9108.5109.6 109.3Canning and preserving fish, vegetables and fruit
969.62,182.2104.1108.4 112.4Oil, oil products and margarine
912.12,307.1102.7103.2101. 1Grainmill products
1,170.22,753.199.7117.2 107.9Bakery and noodle products
1,125.12,324.1101.8107.6 101.7Chocolate and sweets
828.21,775.399.3125.4 104.9Food industry. n.e.s. (incl. sugar(
826.91,663.481.297.7 83.8Beer, wine and spirits

1,005.02,689.190.299.4 93.2Soft drinks
653.81,309.493.197.3 97.8Tobacco products

1.013.62.108.591.890.0 90.6Textiles total

1,210.72,760.483.877.6. 75.6Spinning, winding and interweaving (incl. cotton gins(
831.51,963.197.292.5 96.4Weaving of fabrics and manufacture of synthetic yarn

and fabrics
711.51,490.579.779.5 80.2Dyeing, bleaching, printing and finishing of yarns and

fabrics
2,031.22,533.2117.1134.0 129.5Knitting mills
1,044.82,278.496.997.5101. 1Textile industry. /7■^^

897.82.038.294.6103.1 99.8Clothing and madeup textiles total

893.31,885.492.6102.5 97.4Outerwear, incl. tailors and dressmakers
982.42,330.491.4108.9 98.5Underwear
838.52,921.0107.991.5 111.5Finished textile goods and wearing apparel, n.e.s.

949.02.112.684.995.5 94.6Leather and its products total

918.81,711.979.272.5 90.5Tanneries
1,024.62,439.786.2106.6 95.7Manufacture of footwear
615.91,356.586.877.8 95.0Leather products, n.e.s.

459 תעשייה



מקובץ2 משנה ענף לפי ושכירים, פדיון1 תעשייתי, ייצור י"ד/7. לוח
(המשך) (מדדים)

100.0=1978 ממוצע הבסיס:

סמל
Codeהענף

תעשייתי ייצור
Industrial productionפדיון

1980198119821980

הכל16 סך ומוצריו .87.6102עץ 5 97.1354.1

160
161

162165

עץ של בסיסית תעשייה
ושעם עץ מוצרי

מרפדיות) כולל ובניין (רהיטים נגרות

80.9
63.3
92.9

86.1 79.8
65.8 48.5
112.8 109.2

369.4
225.7
359.3

nהבל ומוצריוסך 96.8102.4נייר 100.6415.2

170
171

וקרטון נייר של בסיסית תעשייה
וקרטון נייר מוצרי תעשיית

88.4
99.9

89.6 97.1
107.1 101.9

342.7
461.8

הכל18 לאורסך והוצאה 112.5110.6דפוס §/20.7418.4

180,181
182
183

עת וכתבי עיתונים ספרים, של לאור הוצאה
וצינקוגרפיה ליתוגרפיה דפוס, בתי

בריביות

92.2
126.4
75.7

102.5 §104.7
117.3 132.5
79.3 79.0

410.3
430.7
292.6

הכל19 ופלסטיק0ך גומי 91.9100.0מוצרי 98.2387.8

190
191,192
193

ואבובים) לצמיגיס (פרט גומי מוצרי
ואבובים צמיגים וחידוש ייצור

פלסטיים מוצריס

92.6
100.9
88.5

98.1 130.0
97.7 90.1
101.3 94.0

392.2
420.3
379.3

הגל20 נפטסך ומוצרי כימיים 100.2107.3מוצרים 105.0419.6

200
201
202,203
204
205
206,208

בסיסית כימית תעשייה
תרופות תעשיית

ותמרוקים סינתטיים ניקוי חומרי סבון,
ולכות צבעים

וחיטוי הדברה חומרי תעשיית
נ9טן זיקוק (כולל ל.נ.מ.א. כימיים מוצרים

118.7
91.9
104.9
82.5
90.0
94.4

120.1 114.6
106.1 109.6

91.3 91.7
87.9 100.9
113.2 100.6

484.5
378.6
332.3
394.6
395.1
413.6

הכל21 סך אלמתכתיים מינרלים 103.5101.9מוצרי 109.9457.2

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

106.4
103.6
106.6
100.1

111.7 112.6
77.8 109.0
115.9 117.8
99.0 105.9

516.2
465.8
346.0
416.3
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TABLEXIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION, GROSS REVENUE1 AND EMPLOYEES,

BY AGGREGATED MINOR BRANCH2 (Indices) (cont.)

Base: average 1978=100.0

RevenueשכיריםEmployees

Branch

19811982198019811982

910. 02,008.796.499.6/OS. 7Wood and its products total

803.5
464.0

1,081.3

1,623.3
1,428.5
2,277. 1

90.4
56.3
104.2

80.1
42.7
112.5

78.1
47.5
122.1

Basic manufacture of wood
Wood and cork products
Carpentries lor furniture and building (incl. upholstery(

1.027.32.346.299.6100.9101.9Paper and its products lota/

857.6
1,141.6

1,757.0
2,723.2

101.3
98.7

98.3
102.3

92.1
107.0

Basic manufacture of paper and cardboard
Paper and cardboard products

§1,117,22.659.0103.0105.9106.7Printing and publishing total

§1,184.8
1,094,1
825.0

2,874.4
2,509.1
1,965.6

105.8
103.4
86.9

112.3
104.8
86.5

120.6
101.8
80.8

Publishing of books, newspapers and periodicals
Printing, lithography and zincography
Bookbinding

941.72,155.895.497.8101.8Rubber and plastic products total

1,177.5
962.6
902.0

2,063.7
2,085.0
2,187.0

101.7
98.1
92.6

112.8
98.4
93.2

106.8
98.3
101.6

Rubber products (excl. tyres and tubes)
Manufacture and retreading of tyres and tubes
Plastic products

1.041.42,316.297.196.598.2Chemical and oil products total

1,067.5
990.9
761.6
925.6
990.3

1.191.9

2,272.0
2,035.7
1,701.6
2,065.3
1,968.5
2,913.4

98.8
88.7
86.1
86.1
100.5
105.8

96.5
89.0
80.8
89.6
97.8
107.6

93.3
96.7
87.0
86.6
97.4
110.5

Basic chemical industry
Pharmaceutical industry
Soaps, synthetic detergents and cosmetics
Varnishes and lacquers
Insecticides, fungicides and disinfectants
Chemical products. n.e.s. (incl. oil refining(

1.228.92.595.0101.8109.0110.9Nonmetallic mineral products total

1 ,;.6.2
1,400.8
901.8

1,131.1

2,861.1
2,327.6
1,790.9
2,537.7

107.5
89.7
94.0
100.5

120.6
91.0
98.1
100.2

127.8
78.3
96.2
100.8

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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מקובץ2 משנה ענף לטי ושכירים, פדיון1 תעשייתי, ייצור י"ד/7. לוח
(המשך) (מדדים)

100.0=1978 ממוצע הבסיס:

תעשייר יצור

Industrialסמל production
פדיון

Codeהענף
1980198119821980

הכל22 בסיסיתסך 93.096.082.3394.6מתכת
ופלדה220 ברזל של בסיסית 91.288.897.0378.5תעשייה
221 ולפלדה, לברזל יציקה 98.082.879.6506.0בתי
אלברןיליות222 מתכות 95.7105.072.6426.6תעשיית
מתכת223 84.2108.574.6348.1צינורות

הכל23 מתכתסך 103.3105.5110.0404.0מוצרי
ארמטורה230 100.699.291.8402.1מוצרי
פח231 103.598.8100.3397.0מוצרי
232 ומוצריו< 88.8106.287.8398.5תיל
לחשמליים)233 (פרט ולחימום לבישול ומכשירים 95.876.784.9364.5כלים
ואביזריהם234 עבודה כלי 103.4105.094.5417.1סכו"ם.
235,236 ומסגריות: מבניים מתכת 101.8113.1114.2420.8מוצרי
למתכת237 אחרים וציפויים 94.7109.9117.5397.3גיליון
מתכת239 82.379.983.9313.2רהיטי
ל.נ.מ.א.238 מתכת 107.6106.9117.8404.3מוצרי

הכל24 .98מכונותסך S106.6110.9351.0

חקלאיות240 85.777.079.4307.3מכונות
ולבניין241 לתעשייה 88.993.0102.9335.9מכונות
בית.242 ולמשק למסחר לשירותים, 116.7131.1134.1367.8מכונות
התפלה243 ומיתקני שאיבה ציוד מדחסים, 87.594.690.8359.1משאבות.

25 הכל. סך ואלקטרוני חשמלי 100.2/09.7114.6372.4ציוד

חשמליים250 104.0115.492.7447.6מנועים
סוללות251,252 (כולל ולמאור חשמלית להתקנה 76.287.882.1371.7ציוד

ומצברים)
חשמליים253 בישול וכלי בית 100.297.478.1357.2כלי
ומכשירים254256 קשר מכשירי רדיו, 103.5113.3119.2366.7מכשירי

טלויזיה) (בולל אלקטרוניים

הבל26 סך הובלה 110.6111.4104.8402.1כלי

קטנועים260 אופנועים, מכוניות, 101.2106.4100.6373.4ייצור
וחלקיהם

ואוירונים262,263 שיט כלי של ותיקון 112.9113.1106.2419.5ייצור
ל.נ.מ.א.268 הובלה 55.859.757.1217.8כלי

הכל28 93.096.493.8352.3שונותסך
וצילום280,281 אופטיקה ומכשירי מדויקים 96.798.189.8383.3מכשירים
חן282,283 וחפצי 74.877.778.3312.4צורפות
משרד284,288 כלי (כולל ל.נ.מ.א. שונות 97.9105.0109.7410.8תעשיות

ודומיהם) מקש קליעה ומוצרי

מוסף. ערך מס כולל 1

במבוא. ואומדן" חישוב "שיטות ראה 2

INDUSTRY 462



TABLEXIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION, GROSS REVENUE1 AND EMPLOYEES,
BY AGGREGATED MINOR BRANCH2 (Indices) (cont.)

Base: average 1978=100.0

RevenueשכיריםEmployees

Branc h

19811982198019811982

904.01.783.397.897.692.4Basic metal total
792.61,903.4101.896.497.5Iron and steel basic industries

1,094.92,240.498.5100.795.9Iron and steel foundries
1,034.71,537.8100.9100.385.8Nonferrous metal industry
891.71,674.486.491.693.2■ Metal pipes

985.42,338.099.699.8100.9Metal products total
959.12,027.396.6100.498.5Plumbing fixtures
854.42,226.889.484.288.4Tinware products

1,044.81,945. 7101.299.9104.1Wire and wire products
762.01,743.481.176.774.3Heating and cooking equipment (nonelectrical(
944.41,760.798.5102.397.4Cutlery, tools and accessories

1,057.02,417.497.398.2100.6Structural metal' products and metal workshops
1,033.02,571.188.993.192.5Galvanizing and other metal coating
815.02,020.586.887.191.2Metal furniture
983.82,528.7107.2106.9107.0Melal products, .5^.ח

830.91.843.992.894.695.7Machinery total
584.21,476.694.993.196.4Agricultural machinery
828.72,104.581.082.484.9'Industrial and building machinery
887.61,772.197.8100.4103.8Commercial and domestic machinery
885.32,059.2103.3106.0101.8Pumps, compressors, pumping equipment and water

desalination

1.013.42.452.0105.0108.4113.2Electrical and electronic equipment total
1,076.62,094.0119.2111.!95.0Electrical motors and transformers
981.72,032.490.699.4106.9Electrical supplies (incl. batteries and accumulators)

729.11,206.7!04.9105.479.8Domestic electrical appliances
1,033.12,706.4107.0110.5118.9Radios, gramophones. communication and electronic

equipment (incl. television)

I.0S4.O2.216.8206.4107.0106.3Transport equipment  total
902.51,962.188.483.986.4Manufacture of cars, motorcycles, mothor scooters and

their parts
1,172.12,316.0112.3114.5II 1.0Manufacture and repair of seacraft and aircraft
531.01,113.284.985.374.7Transport equipment. n.c.s.

916.72.028.094.8106.6101.9Miscellaneous total
1,075.02,196.7103.9110.6112.3Precision, optical and photographic instruments
792.01,869.782.3103.287.3Manufactureof jewellery and objets d'art
959.62,171.098.1105.4106.0Miscellaneous manufacturing. n.e.s. (incl. office equipment,

basket work. straw plaiting and the like)

1 Incl. V.A.T.
2 See "Methods of Computation and Estimation" in the introduction.
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SURVEYS OF INDUSTRY AND CRAFTS והמלאכה התעשייה סקרי

בעלות וצורת גודל קבוצת 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
lumbersAbsolutePercentages

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'
'1976/776,457259.41976/77'
'1977/786,433262.31977/78'
'1979/806,480280.91979/80'

הכל סך  '1980/816,079267.4100.0100.01980/81'TOTAL

גודל Sizeקבוצת group
במפעל) מועסקים number(מספר of employed

persons in establishment)
592,61817.543.16.559
10141,06512.317.54.61014
15194988.48.23.11519
20243046.65.02.52024
25292195.93.62.22529
304953720.08.87.53049
509940627.96.710.45099
10029928948.54.818.1100299
300+143120.32.445.0300+

בעלות Typeצורת of legal organization
אחד אדם 1,25811.220.74.2Singleבבעלות owner

שותפים מספר 1,0099.816.63.7Partnershipבבעלות
פרטית מניות 3,330142.354.853.2Privateחברת limited company
ציבורית מניות 15774.22.627.7Publicחברת limited company

שיתופית2 29915.54.95.8Cooperativeאגודה society2
ידוע) לא (גולל 2614.50.45.4Otherאחר (incl. not known)

I Excl. diamonds.
2 Incl. establishments owned by qibbuzim which are not
registered as separate legal units.

יהלומים. כולל לא 1

רשומים ושאינם קיבוצים בבעלות מפעלים כולל 2

נפרדות. משפטיות כיחידות
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ראשי ענן* ל*י מפקדי, 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 במחירים ש', מיליוני Atשוק; market price: IS million. ut current prices

ראשיסמל 1965/661975/761979/801980/81Majorענף branchCode

הכלי12 245.01,954.014,970.036,158.0TOTAL112סך

והציבה10 11.869.8504.21.621.0Miningכרייה and quarrying10

וטבק1112 משקאות ,41.8240.41.737.34.353.8Foodמזון. beverages Sl tobacco1112

132.4884.12.069.0Te.xliles13ןטקסטיל13

\ 33.6
80.4689.01.598.5Clothingוהלבשה14 and madeup textiles14

ומוצריו15 3.315.7131.7288.0Leatherעור and its products15

ומוצריו16 11.974.1525.11.161.8Woodעץ and its products16

ומוצריו17 5.553.4336.4812.6Paperנייר and it.s products17

לאור18 והוצאה 10.164.3428.1938.6Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 10.386.7795.01.687.8Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 19.0194.81.513.63.651.1Cliemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתיים21 מינרלים 22.2128.9656.21.603.5Nonmetallicמוצרי mineral products21

בסיסית22 8,669.0518.61.230.0Basicמתכת meta!22

מתכת23 235.02,376.55,460.5Metalןמוצרי products23
\ 35.4

1102.0568.01,395.7Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 198.81.744.34.496.0Electricalוציוד and electronic25
equipment

הובלה26 17.3177.21.264.33.123.4Transportכלי equipment26

3.231.1297.7666.2Miscellaneous28שונות28

I Excl. diamonds.
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טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  ו"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)

1980/81

טבעי ואזור נפה מחוז,

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute

אחוזים
Percentages

District, subdistrict

מפעלים
Establish
ments

0ועסקים
(אלפים)
Employed
persons

)thousands)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

and natural region

כולל1 6,079267.4100.0100.0GRANDסך TOTAL1

ירושלים 43013.97.15.2JERUSALEMמחוז DISTRICT

יהודה 40711.46.74.3Judeanהרי Mountains

יהודה 232.50.40.9Judeanשפלת Foothills

הצפון 62735.610.313.3NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 824.11.31.5Zefatנפת SubDistrict

החולה 632.61.01.0Hulaעמק Basin

מזרחי עליון 80.60.10.2Easternגליל Upper Galilee

חצור 110.90.20.3Hazorאזור Region

כנרת 341.90.60.7Kinneretנפת SubDistrict

Kinerotכנרות

מזרחי תחתון Easternגלל Lower Galilee

יזרעאל 1S813.23.14.9Yizreelנפת SubDistrict

שאן בית 512.20.80.8Betעמק Shean Basin

חרוד 161.20.30.4Haעמק rod Valley

כוכב Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 534.30.91.6Yizreelעמק Basin

מנשה 90.40.10.1Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 544.90.91.8NazarethTiranהרי Mountains

ענו 32316.35.36.1Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון 953.31.61.2Westernגליל Lower Galilee

יחיעם 231.50.40.6Yehiamאזור Region

אילון Elonאזור ^^0/7
נהריה 854.81.41.8Nahariyyaאזור Region

עכו 996.01.62.2Akkoאזור Region
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(המשך) טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מ*עלים  י"ד/0ו. 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)

1980/81

אחוזיםמוחלטיםמספרים
numbersAbsolutePercentages

District subdistrict
טבעי ואזור נפה andמועסקיםמחוז, natural region

מועסקיםמפעלים(אלפים)מפעלים
EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)

חיפה 94947.015.617.6HAIFAמחוז DISTRICT
חיפה 71934.311.812.8Haifaנפת SubDistrict
חדרה 23012.73.84.7Haderaנפת SubDistrict

הכרמל 91.00.10.4Karmelחוף Coast
יעקב זכרון 50.40.10.1Zikhronאזור Yaaqov Region

אלכסנדר Alexanderהר Mountain
חדרה 19310.33.23.8Haderaאזור Region
המרכז 1,03864.917.124.3CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 2078.43.43.1Sharonנ8ת SubDistrict
תקוד. 9תח 46621.17.77.9Petahנפת Tiqwa SubDistrict
השרון 1374.52.31.7Southernדרום Sharon

תקוה פתח 32916.65.46.2Petahאזור Tiqwa Region
רמלה 15424.52.59.2Ramlaנפת SubDistrict
רחובות 211I0.S3.54.0Rehovotנפת SubDistrict

רחובות 866.81.42.5Rehovotאזור Region
לציון ראשון 1254.12.11.5Rishonאזור LeZiyyon Region
אביב תל 2,53672.241.727.0TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב תל 2.53672.241.727.0Telנפת Aviv SubDistirct
הדרום 49933.98.212.7SOUTHERNמחוז DISTRICT
אשקלון X4.87.8Ashqeton.29420נפת SubDistrict

מלאכי 511.90.80.7Malakhiאזור Region
לכיש 215.60.32.1Lakhishאזור Region

אשדוד 946.61.52.5Ashdodאזור Region
אשקלון 1286.62.12.5Ashqelonאזור Region
שבע באר 20513.13.44.9Beerנפת Sheva SubDistrict
גרר Gerarאזור Region

בשור Bcsorאזור Region
שבע באר 1224.12.01.5Beerאזור Shcva Region
צפונית 31.70.6Northernערבה Arava
דרומית 90.50.10.2Southernערבה Arava

הנגב 244.80.41.8Negevהד Mountains

I Ejccl. diamonds. יהלומים. כולל לא
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שבירים, של למעשה עבודה וימי מועסקים מפעלים,  י"ד/1ו. לוח
ראשי ענף לטי

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף

מועסקים

Establishments(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

1965/661975/761979/801980/811965/661975/761979/801980/81

הכל121 6,3255,8576,4806,079250.8סך 171.9280.9267.4

והציבה10 835848534.9כרייה 3.95.15.4

וטבק1112 משקאות 1,00667571571435.5מזון, 27.938.438.6

13

14

טקסטיל

הלבשה
I 1,087

413

827

345

768

261

660

i 34.1

B.5 J

21.0

27.3

19.1

24.9

ומוצריו15 2962591581403.6עור 4.13.33.1

ומוצריו16 74162172260211.5עץ 11.914.612.5

ומוצריו17 1241011261185.3נייר 3.35.9.5.6

לאור18 והוצאה 3633985305038.7דפוס 7.510.09.6

ופלסטיק19 גומי 19621729231310.4מוצרי 6.111.411.1

נפט20 ומוצרי כימיים 20319519418315.4מוצרים 8.317.616.8

אלמתכתיים21 מינרלים 35830824328610.5מוצרי 11.110.610.4

בסיסית22 7577103986.0מתכת 4.06.35.9

23

24

מתכת מוצרי

מכונות

< 1,153
912

249

1,291

219

1,165

225
. 27.1

30.9

10.6

42.0

9.7

39.1

9.3

ואלקטרוני25 חשמלי 28125439142423.9ציוד 8.330.029.3

הובלה26 1361209910024.3כל' 11.321.320.8

2231712362344.5שונות28 3.06.35.8

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(

i personsEmployeeשכירים של למעשה עבודה ימי
(מיליונים)

Mandays worked by employees
)millions)

Major branchCode (אלפים) שכירים מזה:
Thereof: employees (thousands)

1965/661975/761979/801980/811965/661975/761978/801980/81

165.5242.5275.7263.643.062.369.566.7TOTAL'12

3.94.85.15.41.01.31.41.6Mining and quarrying10

26.834.837.838.16.88.69.29.4Food, beverages and tobacco1112

< 32.8

21.0

22.5

20.9

26.7

19.0

24.4I"
5.5

5.8

5.4

6.6

5.0

6.3

Textiles

Clothing and madeup textiles

13

14

3.73.13.23.00.90.80.80.8Leather and its products15

10.910.113.611.82.82.63.42.9Wood and its products16

3.15.25.75.60.81.41.51.4Paper and its products17

7.28.59.79.22.02.42.52.5Printing and publishing18

6.09.411.111.01.62.52.82.8Rubber and plastic products19

8.215.317.616.82.24.04.84.6Chemical and oil produtts20

10.810.210.610.22.92.62.82.7Nonmetallic mineral products21

4.06.06.35.81.1I. 51.61.5Basic metal22

I 26.1

29.6

10.2

40.9

9.6

38.5

9.2
I 6.8

7.3

2.7

10.1

2.5

9.5

2.4

Metal products

Machinery

23

24

8.123.529.629.12.16.07.47.2Electrical and electronic
equipment

25

II. 124.321.220.82.96.25.14.9Transport equipment26

2.84.06.05.70.71.11.51.4Miscelanneous28

iiamonds.1 Excl.
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עריכת נוספות, עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר
ראשי ענף לפי גולמית, ותפוקה חומרים
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

י"ד/12. לוח

שוטפים במחירים

ראשיסמל ענף

נוספות עבודה והוצאות משכורת עבודה, שנר
Wages, salaries and other labour expenses

ש') ומיליוני הכל סך
Total (IS (ת1110ורח

של למעשה עבודה ליום ממוצע
>ש') שכיר

Average per employee's manday
worked (IS)

1965/661975/761979/801980/811965/661975/761979/801980/81

הכל'12 117.9912.17,344.918,480.0315106277סך

והציבה10 4.429.6209.9675.3423149435כרייה

וטבק1112 משקאות 17.1100.7751.81,876.431282200מזון.

13

14

טקסטיל

הלבשה
\ 18.1

67.5

50.0

434.0

318.9

1,012.8

752.9}■
12

9

80

48

204

120

ומוצריו15 2.18.156.6147.921069194עור

ומוצריו16 7.134.2240.5564.031372193עץ

ומוצריו17 2.318.1136.2369.731389259נייר

לאור18 והוצאה 6.232.1237.6570.931493225דפוס

ופלסטיק19 גומי 4.333.6253.7626.331391223מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 28336\7.474.1616.91,541.7419מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 9.142.0301.0803.9316109303מוצרי

בסיסית22 3.726.1208.6503.7317130337מתכת

23

24

מתכת מוצרי

מכונות
I 18.5

115.1

41.9

1,204.4

284.8

2,961.0

681.9}■
16

15

119

116

312

288

ואלקטרוני25 חשמלי 5.796.01,042.12,645.5316141366ציוד

הובלה26 10.4130.6914.12,400.3421179494כלי

1.612.5133.7346.621287244שונות28

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)

At current prices

שי) (מיליוני חומרים צריכת
Materials consumed

)IS million)

גולמית ,1p72s<
שוק) במחירי ש'. (מיליוני

Gross output
)IS million at market prices)Major branchCode

1965/661975/761979/801980/811965/661975/761979/801980/81

289.42,746.417,204.041,327.0532.94,700.432,174.077,485.0TOTAL112

5.259.7367.41,139.1J7.0129.5871.72,760.1Mining and quarrying10

90.1833.24,305.210,982.0131.81,073.66,042.615,336.0Food, beverages and tobacco1112

V 50.9

163.6

142.1

1,112.4

808.4

2,838. 1

1,760.2
V 84.5

295.9

222.4

1,996.5

1,497.3

4,907.1

3,358.7

Textiles

Clothing and madeup textiles

13

14

4.725.6143.8289.07.941.3275.4577.0Leather and its products15

17.192.5598.71,261.229.0166.61,123.82,423.0Wood and its products16

7.088.8478.01,067.612.5142.3814.41,880.3Paper and its products17

6.551.1438.3880.816.6115.4866.41,819.4Printing and publishing18

10.2105.0860.11,903.620.5191.81,655.13,591.3Rubber and plastic products19

16.2234.91,936.14,961.335.2429.73,449.88,612.5Chemical and oil products20

14.6135.5735.91,930.736.8264.41,392.13,534.1Nonmetallic mineral products21

9.398.6623.11,485.818.0167.61,141.72,715.7Basic metal11

< 31.9

241.1

91.7

1,813.1

450.5

4,128.8

966.3
*< 67.3

476.1

193.6

4,189.6

1,018.5

9,589.3

2.362.0

Metal products

Machinery

23

24

11.7184.81,217.22,981.622.8383.62,961.67,477.5Electrical Si. elecuonic equipment25

11.7171.21,005.92,097.927.5348.42,270.25,221.3Transport equipment26

2.427.2309.4653.55.658.3607.21,319.7Miscellaneous28

Excl. diamonds.
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INDUSTRIAL PRODUTCS

(כמויות) תעשייה מוצרי ייעור י"ד/3ו. לוח
תעשייה מוצרי

TABLEXIV/13.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities)

ימוצר 19701975198019811982Unit1Productיחידה

וחציבה MININGכרייה AND
QUARRYING

גולמי ל'נפט .8840231815Milמיליון LCrude oil
טבעי מיגו .1346014217573Milמיליון m*Natural gas
טינחושת 11.08.00.541,000אלף tCopper ore

(שיווק) קוורץ 73.263.782.762.6Quartzsand"חול (marketing)
(שיווקן 56.385.064.671.1Ballחרסית and fire clay

(marketing)
8691,1751,3431,3321,694Potashאשלג

Phosphateיי8822,3071,9192,148"פוספטיס rock

FOODמזון
Flourקמח

אחיד טיקמח 951339792951אלף ,000 tStandard
אחר2 OtheHיי234319358372403"קמח

חלב Milkמוצרי products
מפוסטר ליחלב .132.2202.1187.3205.0218.4Milמיליון LPasteurized milk
מעוקר ל'חלב 11,30314,62017,30519,88923,4601,000אלף LSterilized milk

מקומית 2,9562,7672,7212,8043,048tDomesticט'חמאה butter
10,71610,38510,20812,29914,200Cream"שמנת

רכה 21,99433,29939,44742,33144,775Soft"גבינה cheese
מלוחה 1,4041,1821,1798201,046Saltגבינה cheese
קשה 6,8309,7899,74711,47113,100Hard"גבינה cheese

מותכת 1,1631,4809671,058867Boiledגבינה cheese
לבן ,30,72652,10157,41166,50769,032Yoghurtיוגורט, sour and
skimmedואשל milk

Sugarסוכר
לבן 27,11828,4138,800Reifned"סוכר sugar

סוכר 14,6579,3248,100Molasses"פסולת
(מולסה)

Oilsשמנים
25,28433,11233,62232,89933,914Margarine"מרגרינה

בלתי 19,5562,031680Unreifned"שמנים
oilsמזוקקים
(exports)(יצוא)

מזוקקים Reifnedיי41,19455,73067,66568,14378,300"שמנים oils
557127412Coconut"קוקוס

כותנה 3,2564,59512,3379,95315,206Cotton"זרעוני seed
334877Sunflowerחמניות seed
Safflowerיי155438340296266"חריע seed
36,85250.07754,59557,42562,255Soya"סויה
Maizeיי167323194208277תירס
40Palm■'דקלים
Olive"207130162213207זית

טיכוספה 2683213453673911,000אלף tOil cake

I t=ton; L=litre; 6116וח=וו]
2 Including flour used for baking matzot.

מ=מטר ל'=ליטר: טי=טונה; 1

מצות. לאפיית קמח כולל 2
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/13. לוח
TABLEXIV/l3.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (com.)

19701975198019811982Unit1Productיחידה'מוצר

משכרים ALCOHOLICמשקאות
BlVERAGliS

(שיווקן ל''ין 13.23415.86918.89616.64316.0261אלף .000 LWine (marketing)
למאלטן (פרט )32,39735,51039.43743.87640.190Beerבירה except mall hccr)

ברנדי .10.53811.2605,7495.5754.922Arrack"עראק, brandy and
אחרים otherוספירטים spiirts

(marketing)(שיווקן

טבק TOBACCOמוצרי PRODUCTS
3.8685,5535,3375,9856,0431Cigarettesטיסיגריות
"גסיגרים 15.46216,0599.0787,3993.319kgCigarsק

מקטרת (18.69416,9408.2955,580ייטבק ,230Pipe tobacco
60.44751טומבק ,65741.28531,67035,291Tombac

הרחה 38.75936,4852734924,40823,808Snuff"טבק

TEXTILESטקסטיל
כותנה 22,84221טיחוטי .53320.01317,26616.518tCotton yarn

סרוק צמר 3,8015.5145.3544.22S3.706Combed"חוטי wool yarn
מנופץ צמר 3,0733,2152.2512,8422.751Carded"חוטי wool yarn
ויגוניה) .incl)(כולל vigonel

WOODעץ
לבוד 95.58463.65296,8858779091מיעץ .345mlPlywood

וקרטון PAPERנייר AND
CARDBOARD

עיתון 9,3327,4724,5485,5903.274tNewsprintטינייר
והדפסה כתיבה 31,83245,74259,89460.00554.776Writing"נייר and printing

paper
אחר 23,52926.23223.54130.16127.202Otherי"נייר paper
14,37816,61936,02340.67043,529Cardboard"יויטון

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS
1,3921.4661,2421,1061.0871,000Tyresאלףצמיגים

25,15829.48332,14129,16631.134tטי
5585704554014391,000Innerאלףאבובים tubes

1.5461.4771,2099731.227tטי

CHEMICALSכימיקלים
37.74587,52366,70252,34095,209tAmmoniaטיאמוניה

גופרתי 67.82489,29838.231אמון .31,22428.219Ammonium sulphate
גופרתי 5,0168.74212,0019.93711.621Potassium"אשלגן sulphate

גז 21.50519.6044,2781,221Elhyleneאתילן gas
זרחתי 13,51617.76716.46612.03615,203Dicalcium"דוסידן phosphate

גופרתית טיחומצה 2031942091821541,000אלף 1Sulphuric acid(IOO>'7c)
(100 CA)

I tton: Llitre. לי=ליטר. טי=טונה; 1
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/3ו. לוח
TABLExiV/13.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (cont.)

19701975198019811982Unit1Productיחידה1מוצר

14,83323,31535,31034,13130,210tChlorineטכלור
(0ודה מאכל 15,92324,15635,26834,55329,346Caustic"נתר soda

f/l UPI Kp
היפוכלוריט 7,8658,16814,34811,22511,073Sodiumסודיים hypochloirte

17,76526,84160,99748,01666,597Polyethylene"פוליאתילן
קרבונט 1,6892,3424,6754,6474,998Potassium"פוטסיום carbonate

11"פיח ,6809,3298,0448,0876,676Soot
פורמאלדהיד ליפנול 3933541,000אלף LPhenol formaldehyde

3,0023,5855,7183,9774,519tParaffinסיפרפין
מעובה נפט Liquified"123,261143,270164,778149,210"גז petroleum

gas(שיווק) (marketing)
19,48827,13026,95331.38031,478Paints"צבעים

ודטרגנטים Soapסבון and detergents
כביסה 6,0795,3603,6443,2923,549Laundry"סבון soap

תמרוקים 3,2283,6272,6952,3972,512Toilet"סבון soap
 סינתטי 12,3709,9997,374Synthetic"דטרגנט detergents

liquidנוזל
סינתטי 17,95723,70826,06924,914Synthetic"דטרגנט detergents

אבקת (כולל powderאבקה (imcl. soap,
(powderסבון)

 סינתטי 5,2349,8199,3449,472Synthetic"דטרגנט detergents
solidמוצק

מינרלים NONMETALLICמוצרי
MINERALאלמתכתיים

PRODUCTS
איטונג 168,272213,541209,768266,448267,156m'Ytongמיחומרי
שטוחה מ2זכוכית 3.2913,3763.7783,7263,1851.000m'Plateאלף glass

91,411106,934126,011127,710107,620No.Toiletיחיאסלות bowls
רחצה 92,610130,518107,258111"קערות ,52099,830Wash basins
מטבח 49.82853,34960,43559,91750,666Kitchen"קערות sinks

מזוגגים קיר 34.77956,21644,09450,67749,2391אלףאריחי ,000Glazed tiles
טימלט 1,3842,1912,0922,3612,1891אלף ,000 tCement

חשמלי ELECTRICALציוד
EQUIPMENT

חשמל 68.26879,93216,77433,66332,014No.Electricityיחימוני meters
184.4254.2321.6327.8306.51אלףמצברים ,000Accumulators

הובלה RANSPORT]כלי
EQUIPMENT

נוסעים 3,9092.3821,649786No.Passengerיחימכוניות cars
מסחריות 5,3783,9222.3292.7972,494Commercial"מכוניות vehicles

t = ton: l.=litrc:No. = number: וח = 0ז01וח מי=מטר. יחי=יחידה; ל'=ליטר; ט'=טונה: 1
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ELECTRICITY חשמל

ראשי ענף לפי תעשייה, במפעלי חשמל צריכת י"ד/4ו. לוח
TABLEXIV/14.CONSUMPTION OF ELECTRICITY IN INDUSTRIAL

ESTABLISHMENTS, BY MAJOR BRANCH

KWHMillionקוט"שמיליוני

ראשיסמל 19701975198019811982Majorענף branchCode

הכל12 1340.32,683.43,583.23,571.93,656.7TOTAL12סך

וחציבה10 201.0232.0321.4308.2362.5Miningכרייה and quarrying10

וטבק'112 משקאות ,249.4334.6433.5453.7470.5Foodמזון, beverages and1112
tobacco'

256.1312.5353.5334.6330.6Textiles13טקסטיל13

5.010.619.221.223.8Clothingהלבשה14 and madeup14

textiles
ומוצריו15 7.69.28.910.69.7Leatherעיר and its products15

ומוצריו16 44.158.376.073.475.8Woodעץ and its products16

ומוצריו17 82.799.2128.5125.3114.4Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 13.017.627.628.428.5Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 84.1120.6168.7174.9188.1Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 429.9662.9943.0896.9891.4Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתיים21 מינרלים 186.0257.9268.7268.3280.8Nonmetallicמוצרי mineral21

products
בסיסית22 60.8129.6190.0187.6164.6Basicמתכת metal22

מתכת23 100.4224.3294.2301.7316.0Metalמוצרי products23

23.032.544.643.644.7Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 28.757.6104.0114.1126.5Electricalציוד and electronic25

equipment
הובלה26 51.493.8126.1136.7149.7Transportכלי equipment26

8.111.827.635.227.0Diamonds27יהלומים27

9.018.447.57.552.1Miscellaneous28שונות28

1 incl. cold storage. קירור. בתי כולל ו

Source: data 01 Israel Electric Corporation and of industrial מפעלים ונתוני לישראל החשמל הברת נתוני המקור:
establishments owningpower stations with a registered capacity של רשום הספק בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים
of 300 kw. or more; excluding the Electric Corporation in East ירושלים. במזרח החשמל חברת כולל אינו ומעלה: קו"ט 300
Jerusalem.
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ומים אנרגיה "ו. ט פרק

 ton oil equivalent  (שעט''ן) נפט לטון
ערך פי על נעשה זאת ליחידה התרגום ;T.O.E.

השונים. האנרגטיים המוצרים של נטו ההיסק
קני שני לפי מוצגים בחשמל השימוש נתוני

מידה;
ע''יתחנות 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 מזוט), (למשל המשנית האנרגיה או
תיקרא זאת המשק; ע"י שנוצל החשמל בייצור
p.eee ) לייצורו" תשומות במונחי "חשמל

(primary energy equivalent of electricity

מקורות
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 ער 1950 בשנים
כע''מ. לירושלים הציבורי והשירות החשמל

מים

משרד של המים מנציבות מתקבלים קנתונים
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 קשרי
לפי מוצגים ישראל של אנרגיה מאזני
המתפרסמים האנרגיה מאזני של הכללית המתכונת
ולפיתוח כלכלי פעולה לשיתוף הארגון 1T על
המיוחדים לתנאים התאמות בתוספת ,(O.E.c.D.)

ישראל. של
עיקריות קטגוריזת 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 מותמרת 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 ו.
המקומי, והייצור היבוא מסיכום מתקבלת
את גם כולל הוא אוניות; ותדלוק יצוא בניכוי
מסיבות סטטיסטיים. והפרשים במלאי השינוי
זו. שורה של הפירוט מוצג לא סטטיסטיות.

המאזן של זה חלק מותמרח. אנרגיה ייצור .2
ועל לזיקוק שהועבר הגולמי הדלק על מורה
אנרגיה תפוקת חשמל. לייצור האנרגיה צריכת
מתפרש ( ) שלילי שסימן בעוד חיובית היא
מופיע הכל סך כאשר תהליך. בתוך בתשומה
בהפסדים זה ערך לפרש יש שלילי בסימן

ההתמדה. בתהליך
את מסכמת זו שורה סופייס. שימושים .3
התפלגות במשק. אנרגיה של הסופית הצריכה
שורת אחרי מופיעה המשק ענפי בין זאת אנרגיה

הסיכום.
הנתונים של המידה יחידת המידה. יחידת
ערך שור, ומכונה קילוקלוריות ל107 נקבעה

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1970 1979 בישראל אנרגיה 660
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האנרגיה מאזן
ישראל של האנרגיה מאזני תמצית  ט"ו/ו. לוח

נפט) לטון ערך (שיה שעט'ץ אלפי

Energy Energyחשמלאנרגיה דושמלאנרגיה
במונחיבמונחי

ושימושים הכלמקורות הכלתשומותמותמותבסיסיתסך מרתבסיסיתסך תשומותמות
TotalPrimarySecondaryלייצורוTotalPirmarySecondaryלייצורו

.P.E.E.E2.P.E.E.E2

19751976

 המשק1 לרשות 737.2אנרגיה 7344.0 6,606.86,698.87,517.3818.5
כולל סך

 מותמרת אנרגיה 4,973.9ייצור 7.060.2 2.086.32.150.85,097.3 7,248.1
הכל סך

נפט 6,499.0זיקוק 7,003.7 504.7485.66,713.5 7,199.1
חשמל 1,429.6ייצור 41.2 1,470.82,306.0 1,547.437.21,510.22,438.7

בהפצה ואובדן עצמי 95.5שימוש 15.3 110.8263.7 117.811.8 106.0290.1

 סופייס 4.236.7שימושים 283.8 4.520.52.000.94.548.0269.24.278.82.102.3
הכל סך
1,214.4תעשייה 204.1 1,418.5616.31,367.8185.51,182.3640.5

למפעלים תשומות 292.0מזה.  292.0289.230.8258.4
ופטרוכימיים כימיים

178.6חקלאות  178.673.4220.5_220.580.7
וקידוחים מים 155.4שאיבת  155.4364.7164.8_164.8364.6

34.0בינוי  34.033.933.9
ואוירית יבשתית 1,294.4תחבורה  1,294.41,311.21,311.2
יבשתית תחבורה 1,077.0מזה:  1,077.01,083.61,083.6

ושל ציבורית פרטית, 1,201.3צריכה 78.3 1,279.6946.51,308.182.31,225.81,016.5
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא 158.6צריכה 1.4 160.0141.71.4140.3

19791980

 י המשק לרשות 344.9אנרגיה 7,439.0 7,783.97,864.16,857.71,006.4
כולל סך

 מותמרת אנרגיה 4.645.1ייצור 7.148.7 2,503.62.545.56.613.84,068.3 
הכל סך

נפט 6,542.3זיקוק 7,090.6 548.3577.56,597.56,020.0 

חשמל 1,778.7ייצור 43.0 1,821.72,890.91,840.42.51,837.92,917,6
בהפצה ואובדן עצמי 118.5שימוש 15.1 133.6320.3 127.6 13.8 113.8308.2

 סופייט 4,990.0שימושים 290.3 5.280.32.508.75.318.6243.95.074.72,552.6
הכל סך
1,467.4תעשייה 194.9 1,662.3813.11,712.0132.91,579.1815.9

למפעלים תשומות 483.4מזה: 56.4 539.8.75J1123.1628.0
ופטרוכימיים כימיים

189.0חקלאות  189.0104.3166.7166.7105.6
וקידוחים מים 164.8שאיבת  164.8395.5155.2155.2390.8

28.8בינוי  28.828.0_28.0
ואוירית יבשתית 1,506.1תחבורה  1,506.11,405.01,405.0
יבשתית תחבורה 1,208.7מזה:  1,208.71,136.21,136.2

ושל ציבורית פרטית, 1,527.2צריבה 94.9 1,622.11,195.81,751.7110.61,641.11,240.3
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא 106.7צריכה 0.5 107.2100.00.499.6

סטטיסטיים. במלאי±הפרשים אניות+שינוי יצואתדלוק מקומי ייצור + יבוא כולל 1
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ENERGY BALANCE
TABLEXV/1.SUMMARY OF ISRAEL'S ENERGY BALANCES

Thousundsof T.O.I;. (tons oil cquivulcnl(

Energyאנר Energyאנרגיחשמלניה חשמלחשמלה
במונחיבמונחי

הכל הכלתשומות^ותמרחבסיסיתסך Sourcesתשומותגותמרתבסיסיתסך and uses
TotalPrimarySecondaryלייצורוTotalPrimarySecondaryלייצורו

2P.E.E.EP.E.EE.!

97719781

6,966.87,776.4809.67,443.48,318.7875.3ENERGY REQUIREMENTS'
GRAND TOTAL

2.264. 77.489.75.225.02.390.48.029.2*.J6.(9. 5Secondary energy production
total

510.07.437.66.927.6523.27.973.57.450.3Petroleum refining
 1,620.637.1 1.583.52.575.5 1.737.940.51.697.42.759.3 Electricity generation
134.1 15.0 119.1321.1 129.3 15.9 113.4306.4Own use by energy sector and

Josses in distirbution
4.702.1286.74.415.42.202.65.053.02X8. X4.764.22..194. /Final consumption total

1,404.9199.01,205.9679.11.531.7196.81.334.9745.5Industry
297.834.8263.0399.433.7365.7Thereof: chemical and

petrochemical plants
229.1229.186.3213.3213.396.5Agriculture
169.2169.2365.0169.1169.1387.5Drilling and pumping water
42.042.048.948.9Construction

1,379.41.379.41.445.21.445.2Land and air transportation
1,121.11.121.11.174.21.174.2Thereof: land transportation
1.358. 186.31,271.81.072.21.530.090.61.530.01.164.6Private, general government.

commerce and services
consumption

119.41.4118.0114.81.4113.4Nonenergy use

§1981982

8,037.76,071.71,066.08,345.18,848.7503.6ENERGY REQUIREMENTS'
GRAND TOTAL

2.588.06.709.84.121.8. Z6W08.635.55.940.6Secondary energy production
total

541.96.695.86.153.9594.38.064. 17.469,8Petroleum refining
 1.897.1 1,897.1. 3,024.2 1,942.4554.91.387.53.131.8 Electricity generation
 149.0 14.0 135.0362.1 158.2 16.5 141.7373.2Own use by energy sector and

losses in distribution
5.449. 7261.95.187.82.623.55.650.2213.25.437.02.712.5final consumption total

133.2810.264.9812.6Industry
123.560.3Thereof: chemical and

petrochemical plants
108.1115.6Agriculture
431.8442.8Drilling and pumping waler
Construction
Land and air transportation
Thereof: land transportation

128.11.273.4148.01.341. 5Private. general government.
commerce and services
consumption

 119.50.6118.9102.50.3102.2Nonenergy use

1 Includes: domestic production + imports exports bunkering ± stock changes + statistical discrepancies.
2 Primary energy equivalent of electricity.
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ישראל של האנרגיה מאזן  ט"ו/2, לוח

נפט) לטון ערך (שוה שעט"ן אלפי

בסיסית אנרגיה
כולל Primaryסך e1ergj

ושימושים Grandמקורות
totalהכל גולמיסך טבעידלק שמשגז

TotalCrude oilCoalNatural gasSun

§198

כולל המשקיסך לרשות 8,037.76,971.76,709.81.0133.7127.2אנרגיה

הכל מותמרתסך אנרגיה 6.709.8*.2.588.06,709"צור
נפט 541.96,695.86,695.8זיקוק

חשמל ייצור 1,897.1

בהפצה ואובדן עצמי שימוש 149.0 14.0 14.0

הכל סך סופיים .5.449שימושים 7261.91.0133.7127.2

133.20.4132.8תעשייה

כימיים למפעלים תשומות 123.5123.5מזה:
ופטרוכימיים

חקלאות

וקידוחים מים שאיבת


בינוי
ואוירית יבשתית תחבורה
יבשתת תחבורה מזה:

ענפי ושל ציבורית פרטית. צריכה
והשירו 128.10.9127.2המסחר

אנרגטית לא 119.50.6צריכה


0.6


1982

כולל סך המשקי לרשות 8,345.18,848.78,080.6555.265.3147.6אנרגיה

הכל סך מותמרת אנרגיה .2.694.98,635.58,080.6554ייצור 9


נפט 594.38,064.18,064.1זיקוק

חשמל ייצור 1,942.4554.9554.9

בהפצה ואובדן עצמי שימוש 158.2 16.5 16.5
הכל סופייםסך 5.650.2213.20.365.3147.6שימושים

64.964.9תעשייה

כימיים למפעלים תשומות 60.3מזה:


60.3


ופטרוכימיים

חקלאות
וקידוחים מים שאיבת

בינוי
ואוירית יבשתית תחבורה

יבשתית תחבורה מזה:

ענפי ושל ציבורית פרטית, צריכה
והשירו 148.00.4147.6המסחר

אנרגטית לא 102.50.3צריכה


0.3


ט''ו/ו. ללוח ו הערה ראה ו
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TABLEXV/2.ISRAEL'S ENERGY BALANCE

Thousands of T.O.E. (Ions oil equivalent(

מותמרת אנרגיה
Secondary energyבמונחי חשמל

תשומות
Sources and uses

הכל סך
Total

נפט מוצרי
Petroleum
products

חשמל
Electricity

לייצורו
.P.E.E.E2

§1981

1,074.8 1,066.08.8ENERGYREQUIREMENTS'GRAND TOTAL
3.134.8 4,121.8987.0Secondary energy production total
6,159.5 6,153.95.6Petroleum reifning

3,024.7 1,897.11.127.63,024.2Electricity generation
 135.0 135.0362.1Own use by energy sector and losses in distribution

4,209.6 5.187.8978.21623.5Final consumption total
302. 1810.2Industry


Thereof: chemical and petrochemical plants

40.3108.1Agriculture
161.0431.8Drilling and pumping water

Construction
Air and land transportation
Thereof: land iransporiation

Private, general government, commerce and
474.81,273.4services consumption

118.9 118.9


Nonenergy use

1982

492.2 503.611.4ENERGYREQUIREMENTS'GRAND TOTAL
4,899.4 5,940.61,041.2Secondary energy production total
7,475.9 7,469.86.1Petroleum reifning

2,576.5 1,387.51, 189.03,131.8Electricity generation
 141.7 141.7373.2Own use by energy sector and losses in distribution

4.407.2 5,07.0I.029S2,712.5Final consumption total
308.5812.6Industry

Thereof: chemical and petrochemical plants

43.9115.6Agricullure
168.1442.8Drilling and pumping water

Construction
Air and land transportation
Thereof: land transportation

Private, general government, commerce and
509.31,341.5services consumption

102.2 102.2


Nonenergy use

1 See notes 1 to Table XV/1. 2 Primary energy equivalent of electricity.
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הגולמי המקומי והתוצר המשק לרשות האנרגיה  ט"ו/3. לוח
TABLE XV/3.  ENERGY REQUIREMENTS AND GROSS DOMESTIC PRODUCT

הכל סך  המשק לרשות אנרגיה
Energy requirements  total

1970 (במחירי גולמי מקומי תוצר
Gross domestic product

)at 1970 prices)
האנרגיה יחס
Energy ratio

\

"ן שעט אלפי
Thousand
TOE.

מדד
Index

1970=100.0
.v מיליוני
IS million

מדד
Index

1970=100.0

שי למיליון שעט'ין
גולמי מקומי תוצר

T.O.E. per IS י1101[1ית
gross domestic

product

מדד
Index

1970= 100.0

12345=1: 36

19705,201.1100.01,887100.02,756.3100.0
19715,550.9106.72,095111.02,649.696.1

§19726,049.3116.32,356124.82,567.693.2
§19736,546.4125.92,475131.22,645.096.0
§19746,573.1126.42,604138.02,524.291.6
§19756,606.8127.02,706143.42,441.588.6
§19766,698.8128.82,757146.12,429.788.2
§19776,966.8133.92,792148.02,495.390.5
§19787,443.4143.12,894153.42,572.093.3
§19797,783.9149.73,040lcT.l2,560.592.9
§19807,864.1151.23,133166.02,510.191.1
§19818,037.7154.53,239171.62,481.590.0
19828,345.1160.43,279173.82,545.092.3

T.O.E.  tons oil equivalent. נפט. לטון ערך שווה  שעט"ן

והתוצר הסופיים1 שימושיה המשק, לרשות אנרגיה  ט"ו/4. לוח
לנפש הגולמי הלאומי

TABLE XV/4.  ENERGY REQUIREMENTS, FINAL CONSUMPTION OF ENERGY',
AND GROSS NATIONAL PRODUCT PER CAPITA

לנפש באנרגיה' סופי גולמישימוש לאומי תוצר
המשק לרשות Finalאנרגיה consumption of energy ' per capita(1970 (במחירי לנפש

 הכללנפש סך Gross 31וז10ז8ח
Energy requirementsנפט מוצרי productשל per capita
per capita totalTotal הכל חשמלסך ElectricityPetroleumשל products(at 1970 prices)

o >=<
י£ Oo o

שעט"ןFgשעט"ןשעט"ןשעט"ן
f 0
1 rש'0 8

T.O.E.si
tp r~

T.O.E.T.O.E.T.O.EIS.X II
W O
ס Sr s ~.5 B S,s .£ 

19701.747100.0.162100.00.169100.00.920100.0100.0 633.7
19711.804103.3.233106.10.182107.70.977106.2107.4 680.7

§19721.901108.8.307112.50.1971)6.61.037112.7114.8 727.3
§19731.993114.1.387119.40.199117.81.097119.2115.9 734.2
§19741.945111.3.328114.30.201118.91.051114.2118.8 752.9
§19751.910109.3.307112.50.210124.31.016110.4120.2 761.7
§19761.887108.0.241106.80.216127.80.949103.2119.2 755.6
§19771.915109.6.293111.30.225133.10.989107.5118.9 753.5
§19782.000114.5.358116.90.238140.81.042113.3120.2 761.4
§19792.037116.6.382118.90.243143.81.063115.5122.2 774.2
§19802.013115.2.362117.20.241142.61.058115.0122.8 778.2
§1981_ 2.030116.2.376118.40.247146.21.063115.5126.7 803.2
19822.065118.2.398120.30.255150.91.091118.6124.0 785.8

T.O.E.  Ions oil equivalent.
1 Does not include consumption by the energy sector, such as
electircity generators and refineries

נפט. לטק עין קווה  שעט"ן
החשמל יצרני כגון האנרגיה. יצרני ע"י צריכה כולל לא 1

הזיקוק, ובתי
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1;L1:ctricity חשמל

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

Unil 1982 19X1 1980 1975 1970 1965 1960 1950

MWInstalled genearting
capacity1

millionGeneration
KWH
MWAnnual peak load

1 ,(KM)Fuel consumption

Generation ייצור

3.402 3.032 2.737 2.181 1,226 720 410 100

13.363 12.677 12.089 9.349 6.610 4,061 2,205 543

2.240 2.160 2.070 1.509 1.115 720 420 110

2.579 2.994 2.864 2.266 1.666 109.1 636 193

מגר'ט

מיליון
קוט''ש
מגו"ט

טי אלף

ייצור כושר
מוחקן'

ייצור

עומס פסגת
שנתית
שימוש
בדלק

HV transmission Sl
distribution lines2

LV distribution
lines:

Distribution power
transformers'

Capacity o/'dislri
but ion trans
formers'

km.

km.

No.

MVA

Mains

447.1 391.9 391.3 478.1 265.1 370.4 141.4 70.3

197.3 170.7 161.1 336.4 124.4 166.3 212.4 203.5

16.646 16,285 15.598 12.699 9.027 6.876 4.83 I 1.613

5.682 5.499 5.221 4.244 2,739 1,728 992 214

"מ ק

"מ ק

מספר

מסירה קוי
וחלוקה
במתח
גבוה2

חלוקה קוי
במתח
נמוך

טרנספור
מטורים
לחלוקה1

הספק
הטונספו
רמטורים
לחלוקה'

Consumers

Sales o f electricity חשמל מכירות

millionTOTAL
KWH

"Household

Trade
Agriculture

"Industry4
"Water pumping

11,790 11,191 10,796 8,255 5,697 3,450 1,857

3.099 2.888 2,900 2.302 1.448

2,359 2.175 1.992 '1.258 782
511 468 453 309 195

3,866 3,788 3,773 '2,850 1.878
1.955 1,872 1.678 1.536 1.394

Consumer s1

1.000 I 1.318 1,297 1,271 1.103 912

הכל 4641,857450מיליוןסך
קוט"ש

206446876"צריכה
ביתית

196411■■מסחר
113.■חקלאות
141669210תעש"ה'

מיס 117546840שאיבת

D'צרכני

203551759אלףצרכנים

1 At the endofeachyear. 2Annual increase. 3 Sales
of lighting for industry which until March 1975 had been included

המכירות 3 שנתית. תוספת 2 השנה. בסוף 1

הועברו במסחר 1975 מרס עד שנכללו תעשייתי למאור
in trade were transferred to industry. 4 Incl. sales lo new תעשייתיים לא לצרכנים מכירות כולל 4 לתעשייה.
industrial consumers who pay according to the industrial tairff. תעשייתי. תעריף לפי המשלמים
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water מים

יישוב ועורת 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 meiers: budget years תקציב שנות מעוקבים: מטרים מיליוני

1964/651969/701975/761977/781978/791979/801980/81

הכל 1,3291,5641,7281,6731,7901,7001,679TOTALסך

מלוחים מים :101110141123123Thereofמזה. sail waier

הספקה Sourceמקור

מקורות1 "'Mekorot'6398531,0159871,053985981חברת

עצמית 547556574S54600580570Selfהספקה supply

377413434412455445425Wellsבארוה

עיליים 170143140142145135145Surfaceמים water

אחרים1 3512SOlher\143155139132137ספקים suppliers'

Uשימוש s e

199240305348367375367Domesticביתי

557595949690100Industrialתעשייתי

212Agricultural./1,0751,2491,3281,2311.3271.235חקלאי

Agricultural consumption. by lype of locality* יישוב2 צורת לפי חקלאית, תצרוכת

ויישובים 788271777582Townsערים and urban

localitiesעירוניים

55626359646262Moshavotמושבות

308377421398444417398Moshavimמושבים

507564596557584523518Qibbuzimקיבוצים

וחוות 42483229313130Institutionsמוסדות and farms

מיעוטים 11182629313127NonJewishכפרי villages

7498112HS969695Otherאחרים

1 The data include water from wells and surface
waler. 2 See inlroduction.

ראה 2 עיליים. ומים מבארות מים כוללים הנתונים 1

מבוא.
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בינוי ט"ז. פרק

לבניין. מהממוצע שונה לדירה הממוצע הבנייה זמן
לכל ניתן לבניין הממוצע הבנייה זמן משך בחישוב
שבחישוב בעוד שוה משקל כלשהו בגודל בניין
משוקללים לדירה. הממוצע הבנייה זמן משך

שבהם. הדירות מספר לפי הבניינים
להארחה, בנייה למגורים. בנייה : בנייה ייעודי
מבני ולמלאכה. לתעל^ייה בנייה ומשרדים, עסקים

חקלאי. למשק ובנייה ציבור
מתייחסים בנייה סוג על הנתונים : הבנייה סוג

בלבד. למגורים ציבורית לבנייה
נעשות העבודות רוב שבה בנייד. : רגילה בנייה
מזוין מבטון כלל בדרך על1זוי 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,
שכה בנייה סגורה: טרומית או טרומית בנייה ו.
מיוצרים ליסודות. פרט הבנייה. חלקי רוב
באתרי נעשית והרכבתם מיוחדים במפעלים
ידי על מראש קבועה תוכנית לפי הבנייה
שמרכיבים: טרומיים חלקים אלה. מפעלים
ועוד. מדרגות תקרות, ופנימיים, חיצוניים קירות

כוללת: אחרת מתועשת בנייה .2
רוב שכה בנייה בעיקר  עירוניים באזורים א.
יצוקים נושאים קירות בשיטת נכנה הבניין שלד
כלל (בדרך סטנדרטיות כתכניות בנייה כאתרי
טרומיים חלקים גם בה ומשולבים מפלדה)
בנייה. באתרי או במפעלים' מראש שמכינים

הבניין שכה בנייה בעיקר  כפריים באזורים ב.
מימדיים תלת מחדרים כלל בדרך נכנה
אינסטלציה. (כולל במפעלים מראש מוכנים
הבנייה כאתרי אותם ומרכיבים וכוי) נגרות

"מרחבית"). (בנייה
במבוא הגדרות ראה וכפרים: עירוניים יישובים

אוכלוסייה. ב' לפרק

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 ןמוצקין. חיפה קריות
נצרת, ציונה, נס נהריה, לוד, סבא, כפר ירושלים,
פתח חנהכרכור, פרדס עפולה. עכו. נתניה.

בינוי

והעבודות הבנייה ענפי את כולל בינוי
הכלכלה) ענפי סיווג לפי 4 עיקרי ןענף הציבוריות
הסכרים נפט. וקירות חשמל קוי קשר, קוי הקמת וכן
הנתונים ועל הכינוי ענף של הייעודים על מפורטים
המיוחד בפרסום מופיעים זה, בפרק המתפרסמים

."1979  19s 1 בישראל "הבינוי 7*2

בנייה

פיסיים נתונים א.

והסברים הגדרות
היסודות. חפירת התחלת בניי: התחלת

טרם אך החלה, שבנייתם רירה או בניין . בבנייה
הנקוב. במועד נסתיימה

ומוכן הטכני כמוכן נגמר כשהבניין : בנייה גמר
כיותר 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 לדיור.היא המיועד ארעי
עם משותף משטח או מהרחוב נפרדת גישה אליה

הבניין. בתוך אחרות דירות
חדר אורחים, חדר שינה, חדר דיור: חדרי
מ"ר 6 ששטחם וכדומה, הול ילדים, חדר אוכל,
בית מטבח, שירות חדרי כולל אינו ויותר.
ששטחם אחרים וחדרים הול רחצה, חדר שימוש,

"ר. מ 6 עד
סטנדרד מיקום, (קביעת הבנייה תיכנון : יוזמה

עליה. ופיקוח ושטחן
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 גם כוללת היא הצינורית.

ההסתדרותי.
השטח שבו בניין. למגורים: חדש בניין
משטח ויותר אחוז 75 מהווה למגורים המיועד
גבי על או בניין. עליו שאין מגרש על והנבנה הבניין
קירות כלל נשארו לא שממנו הרוס בניין של יסוד

החדש. כבניין לשמש היכולים
בחודשים הבנייה משך הבנייה: זמן משך
משך לעיל. שהוגדרו כפי הבנייה. גמר עד מהתחלה
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העבודות מחלקת השיכון, אגף ידי על שנבנו
היהודית. והסוכנות הציבוריות

על הנתונים נכללו לא 1958 עד 1949 בשנים .3

חקלאי. משק מבני
בשנת החל המתפרסמת החדשה", "הסידרה
לייעודיה הארץ בכל הבנייה את כוללת ,1960
אינן שעדיין ולבנייה לתכנון הוועדות כולל השונים,
כי יצוין, בנייה, וגמר בנייה התחלת על מדווחות
גדל הבנייה על שדיווחו המקומיות הרשויות מספר
נ רשויות ab ב1949 רשויות מ7ו בהתמדה

ב1968. החל רשויות ולו4 1958
מדווחות אינן שעדיין ולבנייה, לתכנון הוועדות
הבנייה על נתונים מספקות בנייה, וגמר התחלה על
חושבו אלה נתונים סמך על ידן. על המאושרות
הבנייה וגמר הבנייה התחלת עכור אומדנים
האומדנים חישוב (דרך הוועדות בתחומי הפרטית
כולל 1967 ביולי החל להלן). ראה הנ"ל, בוועדות

ירושלים. במזרח הבנייה את גם הבנייה סיכום
את הבנייה הכל סך סיכום כולל ב967ו, החל
ביהודה הגולן, ברמת היהודיים כיישובים הבנייה
בצפון  1982 אפריל ועד עזה, ובחבל ושומרון
ב"סך בלוחות כלולה אלה באזורים הבנייה סיני.
הגולן ברמת הבנייה 1982 בשנת החל בלבד. הכל"

הצפון. במחוז כלולה
נכללו כעבר תוקנו. הבנייה אומדני ב1970
ולא חלקי) (באופן החממות שטחי אלה באומדנים
החקלאי המשק של המבנים משטחי חלק נכללו
האופי כגלל הציבורי. הסקטור ביוזמת שנבנו
בהיקף הרב והגידול החממות מבני של המיוחד
מאומדני החממות הוצאו האחרונות בשנים בנייתם
הבנייה לאומרני נוסף זאת לעומת הכלליים. הכנליה
החקלאי המשק של המבנים שטח הציבורי בסקטור
הופיעו חממות בניית על שנתיים נתונים שחסר.
.1983 ,6 מס' מוסף" לישראל סטטיסטי כ"ירחון
הבנייה כלל על סידרה מתפרסמת ב1974 החל
חוקית הבלתי הבנייה אומדני את גם הכוללת בארץ

להלן). (ראה
משרד של הבנייה את כילל 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

ראשון קריתגת, אתא, קרית אונו, קרית צפת, תקוה,
רעננה, השרון, רמת גן, רמת רמלה, רחובות, לציון,

אביביפו; ותל שפרעם
והשיכון הבינוי משרד בנייה. חברות 18
ממשלה משרדי ציבוריות; עבודות ומחלקת
גבוה. לחינוך מוסדות היהודית; הסוכנות אחרים:
לרשימת כמקורות הארחה: ובתי תעשייה מפעלי
הארחה ובתי תעשייה למפעלי שאלונים משלוח
והמסחר התעשייה משרדי דיווח משמש אלה
הארחה, ובתי תעשייה מפעלי שמות על והתיירות
לצורכי הפיתוח מתקציב הלוואה כבקשת 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
הגליל המרכזי, הגליל הגלבוע, לכיש, גלילית,
זמורה, הדרומי, השרון הדרים, המרכז, התחתון,
השרון, חוף הכרמל, חוף אילות, חבל זבולון,
מרום מנשה, יהודה, מטה לודים, יזרעאלים, טובים,
עמק הירדן, עמק סומכי, נצרת, הגליל, נוף הגליל,
שקמים, שמעונים, שורקות, השרון, צפון חפר,

הנגב. רמת ותמר שרונים
ירוחם, שמש, בית אופקים, מיוחדות: ועדות
שדרות ערד, נתיבות, עילית, נצרת רמון, מצפה

ושלומי.

ואומדן חישוב שיטות

הנהונים סיכום

וחשבונות דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום
הכפילויות. ניפוי תוך דלעיל, השונים מהמקורות
וחברות המקומיות הרשויות ידי על כדיווח
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 ו.
הבנייה ורוב הארץ בכל היהודית והסוכנות
הבנייה עיקר את כללה לא היא הפרטית.
הוועדות בתחומי השונים לייעודיה הפרטית
וגמר התחלות על דיווחו שלא ולבנייה לתכנון

בנייה.
ציבור מכני נכללו לא 195 7 עד 1949 בשנים .2
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בשנים הנ"ל לנתונים הוסף הארצי, האומדן
(עבור אחתים כ10 של אומדן 19,741982

עליהם). דיווחו שלא היישובים
אומדן נלקח חוקית. הבלתי הבנייה גמר באומדן

שנה. מלפני חוקית הבלתי הבנייה התחלות

מכורות לא דירות סקרי
פרטית בבנייה

המרכזית הלשכה החלה 1968 בסוף
והשיכון, הבינוי משרד הזמנת פי על לסטטיסטיקה,
וסקרים ערים ב2ו תלתחודשיים סקרים בעריכת
על נוספים עירוניים יישובים 21 ב שנתיים חצי

שיפוטם. שבתחום מכורות לא חדשות דירות
תלת סקרים נערכו ו1975 1974 כשנים
עריכת והופסקה גדולות ערים ב17 חודשיים
העירוניים. היישובים ביתר שנתיים החצי הסקרים
ערים 21 ל הסקר הורחב 1981 עד 1976 בשנים
ערים ל3 הסקר הורחב ,1982 כשנת החל גדולות.
ומספר  ורעננה חדרה אשקלון,  נוספות
אשדוד, ירושלים, הן: ואלו ל24 הגיע כסקר הערים
גבעתיים, ים, בת ברק, בני שבע, באר אשקלון,
נתניה, קבא, כפר חיפה, חולון, חדרה, הרצליה,
מוצקין, קרית ים, קרית כיאליק, קרית תקוה, פתח
רמת גן, רמת רחובות, לציון, ראשון אתא, קרית

אביביפו. תל רעננה, השרון,

הגדרות
ב5ו 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 רירה .. מכורה לא דירה
לא זה מועד שעד או הסקר, במועד מכירה חוזה
שנבנתה דירה הדירה. חשבון על קדימה דמי שולמו
כמכורה. נחשבת מושכרת דירה או עצמי לשימוש
הסקר במועד שנמצאה דירה גמר. לפני דידה
משקופים. הבאים: הבנייה משלבי באחד
ריצוף נגרות. חשמל, סניטרית. אינסטלציה
לא ושעדיין זיגוג או סיוד צביעה, טיח, ומתאיקה,

אוכלסה.
כמועד 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 כסקר. שנכללו החדשות

הנתונים סיכום בעת נעשה הפיגור אומדן
על בהסתמך בנייה, ייעור לכל בנפרד התקופתיים
שיפור על הקודמות, התקופות של הממוצע הפיגור
גודל ועל הנדונה התקופה במשך בדיווח הרעה או
לתקופה הדיווח בביקורת המתקבלים השטחים
להארחה הבנייה על בדיווח הפיגור אומדן הנדונה.
הנזכרים הגורמים על נוסף מתבסס, ולתעשייה
על בלשכה המתרכזת אינפורמציה על גס לעיל.
שונים; ממקורות המתקבלת האפשרי הפיגור
קטעי חזרו, וטרם למדווחים שנשלחו שאלונים

וכד'. בעיתונות מודעות עיתונות,
הפרטית הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור, אומדן
התחלות מכל אחוזים ב13 הסתכם ,1982 לשנת

הבנייה. גמר מכל אחוזים וב5 הבנייה
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 אחת

ביותר: קטן הוא
שבה שנה באותה החלה המאושרת הבנייה

אושרה;
השנה לאחר שנה הסתיימה המאושרת הבנייה

אושרה. שבה
אלו ועדות מרוב התקבלו 1978 עד 1968 משנת
הבניינים לגבי בנייה וגמר התחלות על נתונים
1981 עד 1979 בשנים "ד. מ 250 על עולה ששטחם
הגדולים הבניינים לגבי רק אלה נתונים התקבלו

"ר. מ 500 על עולה ששטחם

חוקית הבלתי הבנייה אומדן

הבלתי הבנייה היקף גדל האחרונות כשנים
הלאיהודיים. ביישובים בעיקר המתרכזת חוקית,
ולכלול כ1974 החל זו בנייה לאמוד הוחלט לכן

בארן. הבנייה באומדני אותה
נתונים על מבוסס חוקית הבלתי הבנייה אומדן
שבתחומן ובנייה תיכנון וערות מ6 המתקבלים
אלו מוועדות הלאיהודיים. היישובים רוב נמצאים
שבנו הבונים של העבירות מספר על דיווח התקבל
שנגד הבניינים מספר על ומידע בנייה, היתר כלי
דבר של בסופו אך משפטיות תביעות הוגשו בוניהם

בנייה. היתר יקבלו
מתקבל חוקית הבלתי הבנייה התחלות אומדן
לבניין הממוצע בשטח העבירות מספר הכפלת ע"י
כיישובים החוקית הבנייה על מהדיווח (שנתקבל
של המשוער השטח הופחת זה משטח אלהן.
אך בנייה אישור בלי בבנייתם שהתחילו הבניינים
את לקבל כדי בנייה. היתרי כעתיד שיקבלו משערים
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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 בנייה, (הוצאות בנייה למ"ר ההוצאה
סופקו הנ"ל הנתונים רוב כלליות). והוצאות פיתוח

והשיכון. הבינוי משרד ידי על
בבנייה בהשקעות נכללו 1977 בשנת החל
הקשורות השקעות גם ט"ז/13) (לוח הציבורית
תוכנית במסגרת שנעשו מגורים. בתי בשיפוץ
והשיכון הבינוי משרד ידי על שכונות לשיקום
שיפוץ בעבודות ההשקעות היהודית. והסוכנות
בנייה, שטח בתוספת כלל בדרך כרוכות שאינן אלו,
 1977 בשנת  שוטפים במחירים  הסתכמו
ב שקל; מיליון ב7  שקל,ב1978 מיליון ב2
ב53  ב980ו שקל; מיליון ב23  1979
וב שקל מיליון ב107  1981 ב שקל, מיליון

שקל. מיליון ב47ו  1982
שלא בבניינים גולמית מקומית השקעה
האומדן שיטת .. אחרות בינוי ועבודות למגורים
הנהוגה לשיטה בעיקרה דומה השקעות של זה בסוג
מתבסס כך על נוסף אולם למגורים, הפרטית בבנייה
ההשקעות ערך של כספיים נתונים על האומדן
משרדי כמו: ציבוריים גופים ידי על המתבצעות
על וכן עיריות ציבוריות, עבודות מחלקת ממשלה,
אחרים ציבור ומוסדות מפעלים של הדיווח
והעבודות הבנייה כענף פעילותם על המדווחים

הציבוריות.

למ"ר ממוצעת הוצאה על סקר
למגורים הפרטית בבניה

המרכזית הלשכה החלה 1965 בשנת
על תקופתיים סקרים בעריכת לסטטיסטיקה
מגורים בתי לבניית הבונים של הממוצעת ההוצאה
הפרטית, בבנייה עירוניים כיישובים חדשים
אלה סקרים הבניינים. גודל ולפי השונים באזורים
עד ומ970ו 1968 ,1965 לשנים כה עד נערכו

.1981

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

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

.702 מס' מיוחד בפרסום

כספיים נתונים ב.

השקעות
מייצגת בבינוי הגולמית המקומית ההשקעה
ועבודות המבנים מלאי לערך ברוטו התוספת את
הגולמית ההשקעה לעיל. שהוגדר כפי אחרות, בינוי
המבנים הוקמו שעליה הקרקע ערך את כוללת אינה

עבודות. בוצעו או
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/1. במטעים
מגורים בבתי 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

וכוי. רווחים

חישוב ודרבי מקורות
הפרטית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
כשנה השטח של הפיסית התוספת למגורים.
שטח של כממוצע 1962 עד חושבה מסוימת
1963 משנת נסקרת. בשנה בנייה וגמר התחלות
נפרד משקל מתן "י ע 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 כמבנים
למגורים בנייה למ"ר הממוצע המחיר שנה. אותה
על ב965ו 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 ניכוי ידי על התקבל קבועים במחירים

מתאימים. מחירים במדדי שוטפים במחירים
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,1968 מאז המתפרסמת ציבוריות)" ועבודות (בנייה
.1971 ב ושעודכנה

בשנים (שנערכה כקודמתה החדשה הסידרה
שכר תעסוקה, על אומדנים כוללת (1979 עד 1971
מוחלטים (מספרים בענף נוספות עבודה והוצאות
המתקבלים נתונים על המבוססים שינוי) ומדדי

קבלנים. של מייצג ממדגם ישירות
מדגם על זו סידרה נתוני מבוססים 1980 מינואר
שיפורים בסידרה הוכנסו כן ומוגדל. חרש קבלנים
לסידרה בהשוואה החישוב בשיטות אחדים

הקודמת.

הגדרות

וקיבל אחר מישהו אצל עבד אשר איש שכיר:
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 (בעיקר שכיר ואותו
מספר אצל חודש כאותו לעבוד עשוי בענף)
משרות מספר של למעשה היא המדידה קבלנים,
שולם ואשר בחורש אחד יום לפחות מאוישות שהיו

שכר. עבורן
שהשכיר עבודה ימי למעשה: עבודה ימי
שכר. עבורם וקיבל עבודתו במקום למעשה ביצע
עבודה שעות כולל למעשה עבודה ימי מספר
ימי כולל לא עבודה. לימי מתורגמות כשהן נוספות
אם אפילו וכר) מחלה, חג, (חופשה, היעדרות

עבורם. שילמו
ביולי שנקבעה הגדרה (לפי כולל עבודה שכר
כל את הכנסה) במס הרפורמה הפעלת עם 1975
במס החייבים ניכויים לפני ברוטו התשלומים
(כולל הדיווח בחודש 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 עבודה ותנאי נוספות שעות
ימי עבור תשלומים ,"13" משכורת וכד') ערבה
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 וכר'), דיור, (שי, בעין תשלומים וחזרה,

וכו'. עובדים לילדי לימוד בשכר
הגליל. שלום מלוה גם נכלל ,1982 יולי מאז
ברכב ונסיעות אש"ל כולל: אינו עבודה שכר
ילדים, קצבת הכנסה, במס חייבים שלא ציבורי

ופנסיה. פיצויים תשלומי

במחירי לשינויים הותאמו אלו הוצאות אליה.
כל של הבנייה זמן כמשך שחלו הבנייה תשומות

הסקר. לשנת בניין
הרכב גם נחקר ו1979 1978 ,1977 בשנים
של ראשיות קבוצות לפי הבונים של ההוצאות

להלן). (ראה הוצאות
כוללות: הבונה הוצאות

למרכיביהן: הבונה של ישירות הוצאות א.
עבודה שכר על הוצאות .2 חומרים. על הוצאות .1
צוות של השכר (למעט נוספות עכורה והוצאות
להלן) ראה  הבנייה על ופיקוח ניהול
הוצאות .4 משנה; לקבלני תשלומים .3

על הוצאות (כגון: הבניין לבניית אחרות ישירות
רכב שכירת על תשלומים הבנייה, ותכנון רישיון

וכו') וציוד
של כלליות הוצאות או עקיפות הוצאות ב.
אחרות והוצאות שכר הוצאות הכוללות: הבונה
הוצאות מימון, הוצאות הבנייה, על ופיקוח לניהול
על רכב, על מכנים, (על פחת משרד, אחזקת על
שיווק הוצאות וביטוח, מסים עזר), מבני ועל ציוד

וכו'. ופרסומת
לא ואף הקרקע ערך אלה בהוצאות נכלל לא
ריקים בבניינים הדירות אחזקת על הבונים הוצאות

הבנייה. גמר לאחר
ההוצאות, מתייחסות שאליו הבניינים, שטח
הקירות שטח הכולל הבניין, של ברוטו השטח הוא
מתחת הבנוי השטח המרפסות, שטח החיצוניים,
או בבניין הנמצאים העזר מכני ושטח לעמודים

לידו.
חלוקת ע"י התקבלה למ"ר הממוצעת ההוצאה
החדשים הבניינים לבניית המותאמות ההוצאות
של ברוטו בשטח לעיל) שהוסבר (כפי למגורים

אלה. בניינים
ההוצאות חישוב ושיטת הסקר על נוספים פרטים
לירחון ב"מוסף ראה 1980 לשנת המותאמות

.1982 ,7 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

הסידרה של נוסף עדכון נערך 1980 בתחילת
בבינוי עבודה והוצאות שכר "תעסוקה, החודשית
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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 עובר פנימי:

ועוד). מושבות
הכביש מבנה

הכביש של העליון הציפוי באספלט: ציפוי
מאספלט. הוא

וחלק המסעה רוחב את כולל הגביש רוחב
רחבות כולל רכב, כלי לת1ועת המשמש הכביש

שוליים. כולל אינו וחניונים;

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. ניפוי 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 1967 ביולי החל כולל הנתונים סיכום
הנתונים סיכום ירושלים. במזרח שבוצעו העבודות
וצה"ל. הביטחון משרד של עבודות כולל אינו

העבודות על הנתונים בסיכום נכללו לא אף
ושומרון ביהודה ,(1982 >ער הגולן ברמת שבוצעו

עזה. ובחבל
הצפון במחוז נכללות הגולן ברמת העבודות

.1982 בשנת החל
הגולן ברמת נסתיימו ,19791981 בשנים
ושל ק"מ 43 של באורך כבישים סלילת של עבודות

ק"מ. 64 של באורך מים צינורות הנחת
ושומרון כיהודה נסתיימו 1979 1982 בשנים
של באורך כבישים סלילת של עבודות עזה ובחבל
1,623 של באורך מים צינורות הנחת ושל ק"מ 146

היהודי. היישוב פיתוח לצורך ק"מ,

ואת ברוטו השכר את כוללות העבודה הוצאות
לקרן לאומי, לביטוח בתשלומים המעסיק של חלקו
ותגמולים, פנסיה לקרנות למבטחים בניין, פועלי
הפיצויים תשלומי את כן וכמו וכוי חולים לקופת

המעסיק. חשבון 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
וכר. לעובדים דיור עובדים, והכשרת גיוס ספורט,
קבועים במחירים בבינוי עבודה והוצאות שכר
במחירים עבודה והוצאות שכר פי על חושבו

לצרכן. מחירים מדד בשינוי מנוכים שוטפים,
מינואר החדשה בסידרה המוחלטים המספרים
שלפני אלה עם להשוואה ניתנים אינם ואילך 1980
פרט משקפים, אלה בנתונים שהשינויים היות ,1980
הנובעים שינויים גם הנמדדים, במשתנים לשינויים
להשוות ניתן מעשיים לצרכים אולם המדגם. משינוי
שרשור ידי על קודמות תקופות עם הנתונים את
המדד הכפלת ידי על אפשרי השרשור המדדים.
כמדד (1978 בסיס (על ואילך מ1980 השוטף
(1968 בסיס (על 1978 לשנת המתייחס המקביל

.1968 בסיס על המושווה במדד וחלוקתו
שכר "תעסוקה, הסידרה על נוספים פרטים
הסידרה ולבין בינה והקשר בבינוי" עבודה והוצאות
לישראל הסטטיסטי ב"ירחון ראה הקודמת

.1980 ,8 מס' מוסף", 

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 העכורה. גמר
קבלת עם נקבע העבודה גמר והשיכון, הבינוי
קבלנית) (בעבודה העבודה מזמין ידי על העבודה

עצמי). (בביצוע הסופית המדידה עם או
גמר והשיכון הבינוי משרד של בעבודות
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
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נבחרים פרסומים

וא/0א19. ודרכים כבישים בסלילת תשומה מחירי מדד 6HK מיוחדים פרסומים
1979  וא9ו בישראל הבינוי 702 ,,

1952 בבנייה התעסוקה מדדי י.ו
תשכ"ד היסודיים הספר כתי מבני סקר 222

טכניים פרסומים תשכיח יסודיים על ספר בחי מבני סקר 312
1969 כקיכוציס סגורים סקר 56ו.

הוועדה ח למגוריםדו" בבנייה תשומה מחירי מדד 17 הדייר הגנת חוק פי על מוגנים בבתים ודיירים בעלים סקר 485
(1964) המייעצת הציבורית י197
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BUILDING
ייעוד לפי הבנייה, שטח  ט"ז/ו. לוח

TABLE XVI/1.  AREA OF BUILDING, BY PURPOSE

בנייה

מ"ר Thousandאלפי sq. m.

עסקים הארחה.
משקומשרדים מבני

הכל ציבורתעשייה,Hotelsמגוריםסך חקלאימבני
TotalResidentialcommercial andIndustryPublic buildingsNonresidential

office buildingsfarm buildings

קודמתי ormerסידרה series'
1בנייהגמר gcom p 1eIe dBu i 1d i 1

19498437492628 40
19552,1451,84610491 104
19602,9851,947109325 347257

ח ת בנייה2ה ה 1י g begun2Bu i 1di r

19552,1161,78989143 95
19602,8351,777224282 404148

(כל חדשה viewסידרה series (whole country)'

1בנייהגמר g completedBu i 1di t

19603,4852,195134424 374358
19654,7243,125274547 587191
4I 9673,5182,381206504 288139
19683,4231,995316619 325168
19693,6442,428190529 361136
ף 9704,4783,134153512 501S178
19715,3373,823228645 493148
19726,0354,676277465 461156
19736,5304,954241588 528219
19746,4334,760211549 562351

*19746,5984,910215549 573351
19757,1525,380186665 609312
19767,1105,220237674 521458
19775,8704,180238663 467322
19785,2503,605231582 486346
19795,3503,450419705 529247

§ 19805,1403,570214625 434297
§ 19814,8903,680184502 367157
*19824,7203,680179399 309153

בנייההתחל ת 11 g begunBu i 1di r

19603,4332,077259365 464268
19654,7323,089330768 437108
419672,8171,651176561 233196
19683,8232,396219745 332131
19695,1223,668217626 463148
519705,9104,513234552 4815I3O
19716,9385,102363772 565136
19728,6276,356443922 679227
19737,3465,349330790 653224
19747,4475,340324594. 764425

'19747,6125,490328594 775425
19756,2964,700181528 561326
19765,5953,725328634 486422
19774,7103,000249640 431390
19785,3603,550310695 579226
19795,9304,340327481 477305

§ 19804,9303,750212361 406201
§ 19815,7804,320367440 458195
*19824,6103,490139412 326243

1 Data do not include all building in Israel; see
introduction. 2 Annual data were compiled as of 1955
only. 3 Incl. building all over the country; see
introduction. 4 As of 1967, the total includes also building
in Jewish localities in the Golan Heights, Judea and Samaria, the
Gaza Area and North Sinai; as of 1982, Golan Heights are
included in the Northern District. 5 As of 1970, excl.
constructionofgreenhouses; see introduction. 6 Asof 1974
a new series, including also estimates of illegal building; see
introduction.

ראה ,/7x7 הבנייה כל את כוללים אינם הנתונים 1

בשנת החל רק סוכמו שנתיים נתונים 2 מבוא.
ראה ,/!,x7 ככל הבנייה את כוללת 3 .1955
גם הבנייה הכל סך כולל 1967 בשנת החל 4 מבוא.
ושומרון, יהודה הגולן, ברמת היהודיים ביישובים הבנייה
במחוז כלולה הגולן רמת מ982ו סיני; וצפון עזה חבל
ראה חממות; בניית כולל לא ב970ו החל 5 הצפון.
גם הכוללת חדשה, סידרה ב974ו החל 6 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

מספר לפי בדדירות. ירהחדרים
in dwelling. by number of" roomsDwellingsחדרm s Rים oo

נוספים
לדירות

הנל הכלסך קיימותבדירותסך
Total12345+TotalIn dwellingsAdditions

to existing
dwellings

קודמתי vסידרה 'vFormer series'
pבנייהגמר 1ete d1din g comB u i

195531,6702,12020.7908.22054071,02067,3503.670
196028,7401.12010.07016.3401.21079,64075,3204.320

בניהתת ת הל jי n1din g begB u i

195530,5702.12019.3308.72040073,50071,2202,280
196024,8101.0809,66012,8701.20068,71064,0704.640

חדשה2 Newסידרה series2
pבנייהגמר 1ete d1din g comB u i

196030,9901.50011.14016.8601.49086,09080,5405.550
196538,4207808.55024.8704.220117,690110,9406.750
'196727,9006306.53017.4103,33085,05079,6005,450
196822,6104704,82014.3302.99069,55065,0104,540
196925,6304204.18015.7904,70054083,48077.7205,760
197031,3804503,71019.1307.210880104,55098,6405,910
197138,7302803,31024.0809.8801.180133,420124,9108,510
197247,3402703.32029.58012.4401.730162,350154.4707,880
197350,8702803,85030,69013,6402.410175,710167,3708,340
197450,3107205,06027,11014,7802.640172,820165,4207,400

'197451,7107405.15027.70015.4102,710177,710170.3107.400
197555,6108205,57030,02016.5402.660187,210180.3706,840
197655.6408906.36029,54016,6302.220186,680180.3906,290
197742,8309405.09020.65013,4502,700146,620141.3405,280
197835,4501.0803.33015.50012,4803,060124,680120,3304.350
197930,5005502.02011,06012.9603,910115,800110.2005,600

§198030,7608902,40010.17012.5604.740118,2501 1 1 ,5406,710
1198133,5105701.64011.84015,1304.330128,190123,0905,100
*198232,8807401,81011.91013.2505.170126,240120,8105.430

בניהחח ת הל jי n1din g begB u i

196026,9201,42010,67013.2401.59075,72069.2106.510
196537,88059010.26022.7504.280113,190107.2305.960
'196718.9803704.20012.0402.37059,56054.3305.230
196824,2604403.40014.7405.68080,34074.3406.000
196936,9503803.95022.3208.8901.410124,030117.9406.090
197046,7003903.83029.49011 .5201.470157,810150.3607.450
197151,8302103.07032.42014.0102.120179,500170.7508,750
197266,2706405.80037.90018,9003.030227,230217.6309.600
197355,8206206,1102.92016,8802.920193,430184.0209.410
197457,2309806.33030.98016.8502.090193,320184.8708.450
'197458,6301.0006,44031.59017.4302.170198,140189.6908.450
197551,6201.4608.20025,38014.7601.820166,670158.3108,360
197635,3904103.05015.67013.2702.990128,450122.9705.480
197726,7308802.4009.59010.4903.37098,82094.5004.320
197830,7707401.94010.28013.1604.650117,410112.4204.990
197938,2308502.32011 .420! 7.5606.080148,090141.7206.370

§ 198032,6905601.73011 .80013.2705.330127,350121.1306.220
4198137,5205702.00013.39015.0606.500146,510139.7606.750
'198228,5004501.2708.36011.8106.610116,780111.1505.630

1 Sec note I to Table XVI/1. 2 See note 3 to Table
XVI/1. 3 Secnote 4toTable XVI/1. 4 Sec note6 1o
Table XVI/I.

ללוח j הערה ראה 2 ט"ז/ו. ללוח ו הערה ראה 1

ראה 4 ט"ז/1. ללוח 4 הערה ראה נ ט"ז/ו.
ט"ז/ו. ללוח 6 הערה
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ומחוז יישוב צורת יוזמ לפי הבנייה, שטח  ט"ז/3. לוח
מ"ר אלפי

בנ בנייהcompletedBuildinfייהגמר התתלת

צורת. הכליוזס. Residential1למגורTotalסך הכלם' Totalסך
ומחוז יישוב

1980§ 1981.19821980§1981.19821980§ 1981.1982

כולל2'1 5,1404,8904,7203,5703,6803,6805,780סך 4,9304,610

עירוניים 3,9153,9733,5982,9603,1172,9794,479יישובים 3,9343,346

כפריים 1,2259171,1226105637011,301יישובים 9961,264

561607558345376430788ירושלים 521484

1,0879241,0397467137861,179הצפון 9271,009

574581470402477352539היפה 570312

1,1951,0631,2008848709861,464המרכז 1,2581,215

אביב 932862683727649571851תל 792702

689701589420480425687הדרוס 660525

 צינורית 1,2801,6901.4307701.2501.1001,470בנייה 7.3.5.51.110

הגל2 סך

238278334145171282320ירושלים 253134

243289240176212159248הצפון 216144

127191120711468698חיפה 13760
15619116884159123217המרכז 149172

אביב 115187875011766111תל 481£

299402300198330254204הדרום 350156

 פרטית 3.8603,2003.2902,8002,4302.5804.310בנייה 3,5753.500

הכלי סך

323329224200205148468ירושלים 268350

844635799570501627931הצפון 711865

447390350331331266441חיפה 433252

1,0397821,0328007118631,247המרכז 1,1091,043

אביב 817675596677532505740תל 74462\

390299289222150171483הדרומ 310369

ט"ו/1. ללוח 6 הערה ראה 3 ט"ז/ו. ללוח 4 הערה ראה 2 ושירותים. חדרים תוספת חדשות, דירות כולל 1

CONSTRUCTION 494



TABLEXVI/3.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR, TYPE OF LOCALITY AND

DISTRICT
I'housand sq. m.

Building begunהשנהבבנייה Underבסוף construction at endofyear
Iniiiating sector.

י הכלResidentiaלמגורים' Residential1למגוריTotalסך 1Dtype ol" locality
and district

§ 198011981.19821980§ 1981.1982§ 1980§1981.1982

3,7504,3203,49010,68711,57711,4676,9897,6297,439GRANDTOTAL2 '

3,1513,5432,6989.70610,2129.9606.3388.4946.483Urban localities

5997777929811,3651.507651865956Rural localities

3846283802.0352,2162.1429641.2161.166Jerusalem

7148567091,4231,6781,6481,0771.2201.143Northern
4413972551.1921,150992766686589Haifa

9861,2229872,3242.7252.7401,8172.1692.170Central
6216615772,1262,1152.1341.2641.2761.282Tel Aviv

4663512771.3751,3611.297938809661Southern

/.055/.0907503.3203.1002.7802.4952.3351.985Public buihl.n.v 
total1

21524895706748548500577390Jerusalem

16416565563522426458411317Northern
1167745350257197231162121Haifa

96148122451477481372361360Central
30914029221621014111589Tel Aviv

29615678746548404630456280Southern

2,15953.2302.7407. 3678.4778.6874.4945.2945.454Public building 
total '

1693802851,3291,4681,594464639776Jerusalem
5506916448601,1561,222619809826Northern
325320210842893795535524468Haifa

8901.0748651,8732,2482,2591.4451,8081.810Central

5915705371,8341,8991,9241,1231.1611.193Tel Aviv

170195199629813893308353381Southern

| Includes new dwellings. addition of rooms and services. 2Seenote4to Table XVI/I. 3 Scenotc6loTablcXVI/l.
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ומחוז יישוב צורת יוזם, לפי ושטחןי, דירות ט"ז/4. לוח

יישוב צורת
ומחוך

בני Buildingיהגמר completedבנייה nbnnn

Dwellingsדירות
מ"ר) (אלפי הדירות arit'

Areaof dwellings
)thousand sq.m.)

ingsDwelדירות

§ 1980§ 1981*I 982§ 1980§ 1981♦1982§ 1980§1981*I982

כולל1'' 30,76033,51032,8803,3063,4873,47532,69037.520,2S500סך

עירוניים .24,88027.92026.4202.7612,9952,87127.10030יישובם 1 7021.480

כפריים 5.8805.5906,4605454926045.8607.3507.020יישובים

3.0203,4704.2103213604203.5105.2702.800ירושלים

.7.1406.9207הצפון ISO6976737216.8107.7905.750

3.7604.5203.1903714493263.9503.4702.200היפה

6.9507.1808.0608218209337.75010.2408.030המרכז

אביב 5.2404.9804,7706696185534.3805.1304.440תל

3.8804.8903.9503834533924.5003.2802.240הדרום

 ציבורית .9.45014בנייה 9501.12807561.2401.09312,56013. 1000.520

הכל1 סך

X7O1.0.1.6302.0203.2201431702822.4302ירושלים 10

2.0902.5002,0101722091561.9202.000870הצפון

9401.8001.08071145861.400970600חיפה

1.0101.8501.510831581211.1701המרכז .8301,480

אביב 6101.3301,08050117664201,1הל 50490

2.4003.9002,8601933272523.4301הדרום .9401 .030

 פרטית 21בניה .310IK.5f<0IV. 600'2.5502.2472.38220. ISO24.42019,980

הכל' סך

1■רושלים ,3901.450990178190
1

1381.0802.4(0)1.790

145654.8905.7904.880)5,0504.4205,1705254הצפון

013042402.5502.5001)2.8202.7202,1103היפה .MX)

1.5808.4106.550)5.9405.3306.550738662812המרכז

אביב 4.6303.6503.6906195014873.9603.9803.950תל

4809901\1הדרום 1401.0701י)09019012. .3401.210

ט'ז/ו. ללוח 6 הערה ראה 2 .//re ללוח 4 הערה ראה ו
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TABLEXVI/4.DWELLINGS AND THEIR AREA, BY INITIATING SECTOR, TYPE OF

LOCALITY AND DISTRITC

Building begunהשניבבנייד Underבסוף construction at endofyear

Initiating sector,
type of locality
and district

מ"ר) (אלפי הדירות שטח
Area of dwellings
)thousand sq. m.)

Dwellingsדירות
מ"ר) (אלפי הדירות שטח

Area of dwellings
)thousand sq. m.)

§1980§1981♦1982§ 198091981.1982§1980§1981.1982

4,055 3,5003,27065,11069,12064,7407,287 6,7197,082GRAND TOTAL'/2

3,382 2,9702,59658,92061,17056,2306,529 6,1426,254Urban localities

673 5306746,1907,9508,510758 577828Rural localities

604 3583589,18010,9809,5701,178 9341,116Jerusalem

783 67564510,83011,70010,2701,102 9921,026Northern

368 4112357,2706,2205,230645 726554Haifa

1,158 91393016,20019,26019,2302,087 1,7492,084Central

623 57455210,75010,90010,5701,273 1,2681,272Tel Aviv

315 4312469,2507,6405,930724 862578Southern

1.080 1,047741528,45026.60021,8402,252 2,4121,905Public building
total'

248 213955,7606,6104,400577 499390Jerusalem

160 162645,1904,6903,550367 416275Northern

77 115452,6801,8501,370153 221112Haifa

148 951224,3404,3204,290345 355346Central
91 30401,8601,6801,090114 14088Tel Aviv

152 294766,9905,0303,200418 593242Southern

2.975 2.4532,52436.66042.52042.9005,035 4.3075. /77Private building
total1

356 י145263 3,4204,3705,170601 435726Jerusalem
623 5135815,6407,0106,720735 576751Northern

291 . 2961904,5904,3703,860492 505442Haifa

1,010 81880811,86014,94014,9401,742 1,3941,738Central
532 5445128,8909,2209,4801,159 1,1281,184Tel Aviv

163 1371702,2602,6102,730306 269336Southern

| Seenote 4toTable XV1/I. 2 Seenote 6toTable XV1/1.
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ומחוז ייעוד לטי למגורים, שלא הבנייה שטח  ט"ז/5. לוח
TABLEXVI/5.NONRESIDENTIAL BUILDING AREA, BY PURPOSE AND DISTRICT

מ"ר Thousandאלפי sq. m.

דבבני בסוף שנהה
בניין בנייהrגמר Underהתחלת construction at end

Building completedBuilding begunof year
Districtמחוז

§ 198051981♦1982§1980§1981.1982§ 1980§1981*I 982

כולל1'2 1,5701.2101,0401,460סך 1,1801,1203,6983,9484,028GRAND TOTAL'2

עסקים הארחה. commercialHotelsבתי
officeומשרדים buildingsand

הכל 214184179367סך 2121391.073/,25151,216Total
35274345ירושלים 3128280298283Jerusalem
38344853הצפון 3829118137118Northern
3620843חיפה 2710109132134Haifa
36153236המרכו 1726678882Central

אביב 36542079תל 4815357382377Tel Aviv
323026110הדרום 4831134214219Southern

rIndustryתעשיי
הכל 434367309458סך 4063269651,0561.073Total

3639537ירושלים 2626207205226Jerusalem
495072140הצפון 457425115117Northern
61344146חיפה 5313829466Haifa
1011006657המרכז 11558238195187Central

אביב 74725647תל 8043250225212Tel Aviv
81594385הדרום 7576153179212Southern

buildingsPublicציבורמבני
הכל 625502399440סך 361412/,5.501,4881,501Total

1301476662ירושלים 5328573488450Jerusalem
106889288הצפון 68116166166190Northern
68496548חיפה 4528219218181Haifa
1044676106המרכז 7678182242244Central

אביב 95873664תל 4167253230261Tel Aviv
106755158הדרום 5585148131165Southern

חקלאי3 משק farmמבני buildings'Nonresidental
הכל 297157153195סך 201243110148238Total

15181416ירושלים 2722121018Jerusalem
148394142הצפון 6281374080Northern
7145חיפה 46162022Haifa
70324043המרכז 6466203157Central

אביב ___תל 2222Tel Aviv
50574483הדרום 165622840Southern

/I See no!e4to Table XVI1.
2 See note 6 to Tabje XVI/1.
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
TABLEXVI/6.DWELLINGS, BY SIZE AND INITIATING SECTOR, AND ROOMS, BY

INITIATING SECTOR

Initiating sector,
dwellings and rooms

בנייה התחלה
Building begun

.1982 §1981 §1980

בנייה גמר
Building completed

"1982 §1981 §1980
וחדרים דירות ,dti1

DWELLINGS
TOTAL1'2

Size of dwelling
1 room
2 rooms
3 rooms
4 rooms
5 + rooms

Public building'
I room
2 rooms
3 rooms
4 rooms
5+rooms

Private building2
1 room
2 rooms
3 rooms
4 rooms
5+ rooms

Average rooms per
dwelling
Public building
Private building

Average area
per dwelling (sq.m.)

Public building
Private building

ROOMSGRAND
TOTAL

In dwellings toial
Public building
Private building

Additional rooms
total
Public building3
Private building

28,500

450
1,270
8,360
11,810
6,610

8.520
130

540
4,160
2,700
990

19. 980
320
730

4,200
9.110
5,620

3.9 .

3.5
4.1

114.7

87.6
126.3

111.150
29,890
81,260

5.630

130
5,500

37,520 32,690

570
2,000

1 3,390
15,060
6,500

13. 100
150
680

7,610
3,760
900

24.420
420

1,320
5,780
11,300
5.600

3.7

3.4
3.9

108.1

82.4
121.8

139. 7150
44,120
95,640

6.750

450
6,300

560
1.730

11,800
13,270
5.330

12.560
120
620

6,490
4,440
890

20.130
440

1,110
5,310
8,830
4,440

3.7

3.4
3.9

107.1

83.4
121.9

116,780 146,510 127,350

121.130
43,060
78,070

6.220

400
5,820

32,880

740
1,810
11,910
13.250
5,170

13.280
390
750

6,800
4,540
800

19.600
350

1,060
5.110
8,710
4,370

3.7

3.4
3.9

105.7

82.3
121.5

120.810
44,570
76,240

5.430

330
5,100

33.510 30,760

570
1,640
11,840
15,130
4.330

14.950
150
730

6,800
6,590
680

18.560
420
910

5,040
8,540
3,650

3.7

3.5
^^

104.1

82.9
121.1

123.090
51,820
71,270

5,100

350
4.750

890
2,400
10,170
12,560
4,740

9.450
260
860

4,460
3,260
610

21.310
630

!,540
5,710
9,300
4,130

3.6

3.3
3.8

107.5

80.0
119.7

126,240 128,190 118,250

111.540
31,480
80,060

6,710

570
6,140

כולל1'2 סך  דירות

דירה גודל
אחד חדר
חדרים י
חדרים י.

חדרים 4
חדרים 5 +

ציבורית' בנייה
אחד חדר
חדרים 2

חדרים נ
חדרים 4

חדרים 5+

פרטית2 בנייה
אחד חדר
חדרים 2

חדרים נ
חדרים 4

חדרים 5+

לדירה חדרים ממוצע

ציבורית בנייה
פרטית בנייה

(מ''ר) לדירה ממוצע שטח

ציבורית בנייה
פרטית בנייה

כולל חדריםסך

הבל סך בדירות
ציבורית בנייה
פרטית בנייה

נוספים חדרים
הכל סך

ציבורית5 בנייה
פרטית בנייה

1Seenote4toTable XVI/1. 2 Seenote6toTableXVI/l.
3 By Amidar for large families and by the Jewish Agency and
MinistryofConstructionandHousinginqibbuzimandmoshavim.

ללוח 6 הערה ראה 2 ט''ו/ו. 4ללווו הערה ראה 1

ועל ילדים. מרובות למשפחות עמידר ע"י נ ט"ז/ו.
בהתיישבות. והשיכון הבינוי ומשרד היהודית הסובנות ירי
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הבנייה1 וסוג מחוז הדירה, שטח לטי הציבורית, בבנייה דירות לוחט"ז/7.

(מ"ו) הדירה Areaofשטח dwelling (sq. m.)

מחת
הכל סך
Total

59 עד
Up to 59

6069707980899099100
119120+

§ 1980 הכל סך
§ 1981
*1982

ס מ

9,450
14,950
13,280

מוחלטים פרים
ר מ ג
3,370 940 830
6,060 260 700
4,860 450 740

י י נ כ
1,660
2,770
2,760

nber s
ה

1,560
3,560
2,860

t e n u r

910
1,320
1,170

Abs 0 1 u

180
280
440

1980 ירושלים
1981

*1982

1,630
2,020
3,220

70 90
90 50
120 70

580
810
900

240
370
770

290
410
570

310
240
530

50
50
260

§ 1980 הצפון
1981

*1982

2,090
2,500
2,010

250 170
30 120
110 80

400
830
760

610
730
510

350
450
400

290
330
80

20
10
70

1980 חיפה
1981

*1982

940
1,800
1.080

40 130
20 180
 60

330
830
520

180
230
180

190
390
230

70
130
80

20
10

1980 המרכז
1981

*1982

1,010
1,850
1,510

 60
20 30
30 10

600
900
750

110
140
150

120
660
490

90
50
40

30
50
40

1980 אביב תל
1981

*1982

610
1,330
1,080

20 10
10 110
60 430

370
450
340

100
200
130

70
230
110

250
10

40
80

§ 1980 הדרום
§1981
*1982

2,400
3,900
2,860

80 150
10 120
20 60

1,030
1,430
1,470

410
650
310

540
1,300
760

150
320
210

40
70
30

1980 הכל סך
§[981
*1982

12,560
13,100
8,520

920 610
390 450
200 540

ח ת ה
5,330
6,120
3,300

ב ת ל
2,400
2,800
1,250

נייד,
2,200
2,240
1,570

840
560

1,140

260
540
520

1980 ירושלים
§ 1981
*1982

2,430
2,870
1,010

80 70
130 200
40 80

820
950
280

480
700
60

560
330
170

250
290
240

170
270
141)

1980 הצפון
1981

*1982

1,920
2,000
870

40 50
90 70
40 10

840
700
410

370
490
220

460
470
160

140
20

20
160
30

1980 חיפה
1981

*1982

1,400
970
600

30 160
 20
 100

630
630
270

120
80
120

300
210
110

160
30

1980 המרכז
1981

*1982

1,170
1.830
1,480

30 
 30
40 110

650
970
690

200
350
220

210
420
190

60
20
210

20
40
20

1980 אביב תל
1981

*1982

420
1,150
490

 70
10 40
 10

270
7J0
350

50
230
20

30
160
3080



sisiso הדרום
§1981
*198 י

3.430
1.940
1,030

670 60
20 50
 150

1.200
1.080
470

780
260
230

440
420
180

230
90

50
20
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TABLEXVI/7.DWELLINGS IN PUBLIC BUILDING, BY AREA, DISTRICT AND TYPE

OF BUILDING

הבנייה buildingTypeסוג of

הכל סך
Total

רגילה
Regular

ntt'y1nnIndustrialized
District

הכל סך
Total

טרומית
Prefabricated

אחרת
Other

אחוזים

100.0
100.0
100.0

1ele d
61.0
62.2
47.3

n gc0m p
39.0
37.8
52.7

centage s
Build

33.1
30.4
38.8

Pe r

S.9
7.4
13.9

§1980
§1981
*I 982

OTTAL

100.0
100.0
100.0

86.9
56.5
46.6

13.1
43.5
53.4

13.1
39.7
34.0

3.8
19.4

1980
1981
.1982

Jerusalem

100.0
100.0
100.0

53.5
85.4
63.8

46.5
14.6
36.2

43.4
11.9
24.7

3.1
2.7
11.5

§1980
1981

♦1982

Northern

100.0
100.0
100.0

92.1
65.1
61.4

7.9
34.9
38.6

7.9
34.5
6.4

0.4
32.2

1980
1981

*1982

Haifa

100.0
100.0
100.0

51.6
61.6
62.3

48.4
38.4
37.7

32.8
28.8
15.8

15.6
9.6
21.9

1980
1981
.1982

Central

100.0
100.0
100.0

94.6
70.4
81.2

5.4
29.6
18.8

5.4
11.0
10.4

18.6
8.4

1980
1981
.1982

Tel Aviv

100.0
100.0
100.0

41.9
51.8
31.2

58.1
48.2
68.8

48.5
41.5
65.7

9.6
6.7
3.1

§1980
§1981
.1982

Southern

100.0
100.0
100.0

u n
62.6
62.1
S7.1

1din g bet
37.4
37.9
42.9

B u i

31.3
29.0
36.9

6.1
8.9
6.0

1980
§1981
*1982

rOTAL

100.0
100.0
100.0

73.8
77.1
73.7

26.2
22.9
26.3

23.4
20.9
26.3

2.8
2.0

1980
§1981
.1982

Jerusalem

100.0
100.0
100.0

87.3
61.4
42.3

J2.7
38.6
57.7

12.7
26.0
42.0

12.6
15.7

1980
1981
.1982

Northern

100.0
100.0
100.0

81.9
57.1
74.8

18.1
42.9
25.2

18.1
10.9
0.8

32.0
24.4

1980
1981
.1982

Haifa

100.0
100.0
100.0

69.0
70.8
50.5

31.0
29.2
49.5

9.9
20.3
38.4

21.1
8.9
11.1

1980
1981
.1982

Central

100.0
100.0
100.0

55.6
75.9
94.8

44.4
24.1
5.2

10.6
18.4
5.2

33.8
5.7

1980
1981

♦1982

Tel Aviv

100.0
100.0
100.0

38.3
32.5
49.1

61.7
67.5
50.9

60.0
61.2
50.9

1.7
6.3

§1980
§1981
.1982

Southern

501 בינוי



למגורים בבניינים לדירה ממוצע בנייה משך  ט"ז/8. לוח
נסתיימה1 שבנייתם

גודל קבוצת
במ"0 הבניין >עוטח

הכ? ציבוריתבנייהTotalסך

בניינים
Buildings

שטח
הבניינים

מ"ר) ןאלפי
Area of
buildings
)thousand
sq. m.)

דירות
Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months)2בניינים

Buildings

שטח
הבניינים

מ"ר< (אלפי
Area of
buildings
)ihousand
sq. m.)

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

19733,6823,80041,74617.815.41,0161,382

19743,5563,79441,53621.318.21,1351,466

19753,6203,94243,70622.419.71,0501,676

19763,1503,71942,05923.120.29981,718

19772,6912,93032,16124.820.77081,247

19782,6422,35424,19825.520.8593849

19792,6492,24820,73624.419.4335572

19802,9032,31920,66021.317.7569571

הכל סך  519812,3352,43623,45322.219.37311,027

11491982321016.616.5485

15029947810363218.117.86113

30049931112079018.718.45923

5006992441461,39118.018.47042

7009992912432,41418.0/7.810287

1,0001,4993063793,87519.819.8141179

1,5001,9991542662,68321.020.967119

2,0002,4991082422,59622.522.654123

2,5002,9991072923,04523.022.969189

3,0004,9991003643,47626.926.646167

5,000+382582,34128.728.71480

הכל סך  *19822,2602,19620,74022.420.8625752

11491081211219.119.0141

1502994399860120.520.55413

3004993641411,07921.321.111446

5006992471471,33818.418.56840

7009993723143,02620.620.311095

1,0001,4993173873,83121.120.7100127

1,5001,9991422452,51723.422.94783

2,0002,499912062,14422.121.84!94

2,5002,999812172,28523.122.842112

3,0004,999782852,62424.724.729104

5,000+211441,18329.229.3637

החדשים הבניינים שטח כל מסך אחוז כ70 מכסים הנתונים כפריים; ביישובים רובם  למגורים מהבניינים חלק כולל אינו ו

אחת). כ80 הציבורית (בבנייה הארץ. 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 BUILDINGS'

Public buildingפרטיתבנייהbuildingPrivate

דירות
Duellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months)3בניינים

Buildings

שטח
הבניינים
מ"ר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
)sq.m.)

דירות
Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חורשים)2

Average building
duration (months)2

Size group
{area of building in sq.m.(

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

18,73219.518.02,6662,41823.01416.514.51973

19.99622.920.82,4212,32821,54019.817.01974

22.64423.523.02.5702,26621,06221.218.31975

23.09424.023.62.1522,00218.96522.118.61976

16.67628.428.31,9831,68315,48520.918.01977

11.10331.231.22.0491,50513,09520.117.71978

7,22634.132.72.3141,67613,51019.317.51979

6,83525.721.82.3341,74813.82519.116.71980

12,11622.721.51,6041,40911,33721.718.3§1981 TOTAL

5417.317.31501815616.316.21  149

14819.319.24179048417.717.6150299
2><721.921.72529752317.117.6300499
53821.221.417410485316.017.2500699

1.04221.62L51891561,37215.315.8700999
2.16020.921.11652001,71518.518.81 .000 1 ,499
1.41421.321.4871471.26920.520.51 ,500 1 ,999

1.54822.422.6541191,04822.622.72,0002,499
2.20122.422.23810384424.724.22,5002,999
LX7326.126.2541971 ,60327.827.03.0004.999
87126.726.4241781 .47029.930.05,000+

8,90824.924.41,6351,44411,83220.419.4*I982 TOTAL
1727.928.494119517.517.61149

13821.221.2JUS8546320.320.4150299
52823.223.12509555119.520.1300499
43122.622.417910790716.517.05)K(699

1.13225.425.62622191.89417.718.0700999
1.57425.425.62172602.25718.218.4| .000 1.499

99226.126.2951621.52521.721.31.5001,999
1.17823.423.45011296620.420.52.0002.499
1.33424.925.(13910595120.620.62.5)0(2.999
1.19425.826.2491811,43023.723.93.0004.999
39026.926.71510779330.330.35.000+

I Lxcl. part of the residential buildings  most in rural localities: data cover about
residential buldings built all over Israel (in public building  about 80 percent).
2 Average building duration per dwelling uitVers from average duration per building: :

70 percent of the total area of new

;ee introtJuclion.
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בבניין1 קומות מםפר לפי מ"ר), (אלפי ושטחם מגורים בנייני  .9/vv לוח

בבנ"ןקומות
הכל loudסך

2?

יוזם

שטתבנייניםשטחבנייניםשטחבנייניםשטחבניינים
BuildingsA reaBuildingsA reaBuildingsAreaBuilcfingsArea

נ:מספרים ל ח ו םמ י
ב הגמר י י נ

הכל סך
19792,6492,248213 838828403268259

§ 19X02,9032,31923 1 1,0277003552812.15
§ 19812,3352,436135 586539239277241
*19822,2602,196138 495589281336324

ציבורית בנייה
197933557211 3336222032
198056957137 21654243236
19817311,02723 9768277971

*198262575237 10779359599
פרטית בנייה

19792,3141,676202 805792381248227
§ 41,748194ג19802,3 811726331249199
§19811,6041,409112 489471212r98170
*19821,6351,444101 388510246241225

בנייההתחלת
הכל סך

19793,5193,164261 1,205827352343302
§ 19802,7932,362198 841758339370352
§ 19812,8532,766(70 677832422373340
*19822,1061,868150 651615283256223

ציבורית בנייה
■19799371,14840 24764198480
§ 198065882440 1288249106120
§198177380239 150200999699
*198227936811 2352165538

פרטית בנייה
19792,5822,016221 958763333259222

§ 19802,1351,538158 713676290264232
§ 19812,0801,964131 527632323277241
* 10821,8271,500139 628563267201185

אחוזים
הכל בסך . ר מ נייד,ג
1979100.0100.09.5 31.631.317.910.111.6

§ 1980100.0100.010.0 35.426.915.39.710.1
§1981100.0100.05.6 25.123.19.811.99.9
*1982100.0100.06.3 21.926.112.8'14.914.7
הכל בנייההתחלתסך

1979100.0100.08.2 34.223.511.19.89.6
§ 1980100.0100.08.4 30.127.114.313.3J4.9
§ 1981100.0100.06.1 23.729.215.313.112.3
*1982100.0100.08.0 30.929.215.212.211.9

ט"ז/8. ללוח 1 הערה ראה ו

CONSTRUCTION 504



TABLE XVI/9. RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR AREA (thousand sq.m.) BY

NUMBER OF STOREYS IN BUILDING1

n buildingStoreysממוצע שטח
לבניין

>מ"ר<+478
AverageInitiating sector

areaשטחבנייניםשטחבנייניםשטחבניינים per
BuildingsAreaBuildingsAreaBuildingsAreabuilding

(sq.m.)

r su t enumb eA bso 1

completedi 1din gffu
TOTAL

277390339674993098491979
41150031568789311799§1980
4415683357031575501,044§1981
47158027856491309972*1982

Public building
5795135260541521,7081979
1221671042024!1051,0041980
228297160294993151,4061981
19223590163621831,202.1982

Private building
220295204414451577241979
28933321148548206749§1980
21327117540958235878§1981
27934518840129126883.1982

ng begunBu i 1d i

TOTAL
5737404008601716498991979
43655429759091329846§1980
536733323709112392969§1981
33245218046872292887.1982

Public building
2523371833241073481,2251979
18725192163632011,252§1980
17723592173581571,037§1981
871222669361121,320.1982

Private building
321403217536643017811979
24930320542728128721§1980
35949823153654235944§1981
24533015439936180820.1982

ntage sPerc e
completedi 1din gBu

10.517.312.829.93.713.81979
14.221.610.829.63.013.4§1980
18.923.314.328.86.722.6§1981
20.826.412.325.74.014.1.1982

ng begunBu i 1d i
16.323.411.427.24.820.51979
15.623.510.625.03.313.9§1980
18.826.511.325.73.914.1§1981
15.824.28.525.13.415.6.1982

/1 See note 1 to Table XVI8.
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לפי מ"ר) (אלפי הבניינים ושטח דירות מגורים, בנייני  ט"ז/0ו. לוח
בבניין1 הדירות מספר

1 הכל בבנייןדירורTotaסך

§1980S 108 11982

12

9 1 701

§1 980§ 19811982§ 1980§ 19811982

מוחלטים מספרים
בנייהגמר

הכל סך
2,335בניינים 2,9032,2601,056616472469293298
23,453דירות 20,66020,7401.056616472938586596
2,436שטח 2,3192,196211126101164100105

ציבורית בנייה
731בניינים 5696251804414294734

12,116דירות 6,8358,9081804414589468

1,027שטח 5717522052698

פרטית בנייה
1,604בניינים 2,3341,635876572458440246264
11,337דירות 13,82511,832876572458880492528
1,409שטח 1,7481,444191121991589197

בניי ,התחלת

הכל סך
2,853בניינים 2,7932,106877685723373396327
25,490דירות 21,85516,028877685723746792654
2,766שטח 2,3621,868175138146130131118

ציבורית בנייה
773בניינים 658279366910287922

9,627דירות 9,7334,4173669105615844
802שטח 8243684926174

פרטית בנייה
2,080בניינים 2,1351,827841616713345317305
15.863דירות 12,12211,611841616713690634610
1,964שטח 1,5381,500171129144124114114

אחוזים
בנייהגמר

הכל סך
100.036.426.420.916.212.513.2בניינים
100.05.12.62.34.52.6דירות ■2.9
100.09.15.14.67.14.14.8שטח

ציבורית בנייה
100.031.66.02.35.16.45.4בניינים
100.02.60.40.20.80.80.8דירות
100.03.50.50.31.10.91.1שטח

פרטיה בנייה
100.037.535.728.018.815.316.1בניינים
100.06.35.13.96.44.34.5דירות
100.010.98.66.99.06.56.7שטח

בני ההתחלת

הכל סך
100.031.424.034.313.413.915.5בניינים
100.04.02.74.53.43.14.1דירות
100.07.45.07.85.54.76.3שטח

ציבורית בנייה
100.05.58.93.64.310.27.9בניינים
100.00.40.70.20.61.71.0דירות
100.00.51.20.50.72.11.1שטח

פרטית בנייה
100.039.429.639.016.215.316.7בניינים

100.06.93.96.15.74.05.2דירות

100.011.16.69.68.15.87.6שטח

ט"ז/א. ללוח ו הערה ראה ו
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TABLE XVI/10. RESIDENTIAL BUILDINGS, DWELLINGS, AREA OF BUILDINGS
(thousand sq.m.), BY NUMBER OF DWELLINGS IN BUILDING1

Dwellings in building

50+

1982 §1981

2049

§1980 1982 §1981 §1980

319

1982 §1981 §1980

TOTAL
Buildings
Dwellings
Area

Public building
Buildings
Dwellings
Area

Private building
Buildings
Dwellings
Area

TOTAL
Buildings
Dwellings
Area

Public building
Buildings
Dwellings
Area

Private buildinu
Buildings
Dwellings
Area

TOTAL
Buildings
Dwellings
Area

Public baifding
Buildings
Dwellings
Area

Privale buildinii
Buildings
Dwellings
Area

TOTAL
Huildinus
Dwellings
Area

Public building
Buildings
Dwellings
Area

Privale building
Buildings
Dwellings
Area

Absolute numbers
Building completed

22
1,354
138

12
726
64

10
628
74

23
1,654
186

8

516
43

42
2,681
263

23
1,403
120

19
1,278
143

36
2.180
221

15
916
74

21
1,481
133

256
7,387
704

322
9,365
883

265 1,212
7,386 10,931
743 1,148

8 139 207 123 426
613 4,140 6,186 3,510 3,960
44 342 522 292 336

13
868
89

117
3,247
362

115
3,179
361

142
3.876
451

Building begun

23 182 297 269
1,416 5,449 8,717 7,679
136 561 836 733

16 74
984 2,332
87 191

143 151
4.274 4,503
342 369

15 21
1,138 1.264
143 147

Percentages

7 108 154 118
432 3,117 4,443 3,176
49 370 494 364

Building completed

786
6,971
812

851
7,548
857

165
1,515
128

686
6,033
729

1,062
10,205
1,064

410
4,389
371

652
5,816
693

I, 439
13,116
1,440

467
4,210
360

972
8,906
1,080

1,092
9,799
1,068

229
2,474
209

863
7,325
859

I,251
11,137
1,188

427
4,1 54
358

824
6,983
830

37.6
47.4
46.0

45.5
43.5
43.7

53.6
52.7
52.2

9.1
35.8
32.1

13.8
39.9
36.3

11.3
35.6
32.1

0.7
7.2
5.7

1.8
11. 4
10.8

1.0
6.5
6.3

40.3
36.2
36.5

56.1
36.2
36.1

68.2
44.4
44.6

21.6
51.4
51.2

28.3
51.0
50.9

22.2
46.5
45.5

1.4
9.0
7.7

3.2
11.6
11.6

1.9
8.1
8.5

37.0
53.0
49.2

40.6
51.3
49.2

48.1
58.9
56.2

6.1
28.0
25.8

gun

7.2
28.0
25.6

n .g b e

7.2
27.4
25.1

Bu i 1d i

0.6
6.3
5.1

1.2
11.3
10. 1

0.6
5.3
5.1

44.8
51.0
50.3

50.4
51.5
52.1

40.4
47.1
45.8

9.6
35.1
31.0

10.4
.M2
30.2

8.7
34.0
30.1

0.8
6.5
5.8

1.3
8.5
8.0

1.1
10.3
10.0

64.9
42.7
43.4

60.4
43.7
44.8

59.1
34.3
34.7

22.9
46.2
44.8

18.5
44.4
42.7

26.5
52.8
52.0

2.4
10.1
10.6

2.0
9.5
9.2

2.9
11.7
11.7

.3S6
57.6
53.9

46.7
56.1
55.0

37.6
52.0
48.6

5.5
26.2
23.7

7.4
28.0
25.1

5.9
26.9
24.7

0.3
3.6
3.2

1.0
8.0
7.5

0.8
9.8
9.5

/I See note I to Table XVI8.
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ביישובים ודירות ושטחם, מגורים בנייני קבלנים,  ט"ז/ךו. לוח
הקבלן1 שבנה דירות מספר ולפי יוזם לפי עירוניים,

TABLE XVI/11.  CONTRACTORS, RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR AREA AND
DWELLINGS IN URBAN LOCALITIES, BY INITIATING SECTOR AND BY NUMBER OF

DWELLINGS THE CONTRACTOR BUILT1

THE CONTRACTOR BUILT

הבניינים שטח

שבנה הדירות Numberרותדימרןואלפיניםבניי.יםקבלמספר of

ContractorsBuildingsluildingsAreaהקבלן ofDwellingsdwellings the

(thousand sq.m.)contractor buill

19811982198119821981198219811982

נ נג ב ר ה; י dpי 1et eg comd i Buר! i 1

עירונ ביישובים ציבורית localitiesI'ublicייםבנייה building in urban

מוחלטים הכלמסי 68557316201,02774712,1168,848TOTALסך absolute nos.

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages

151.50.115

6 14י)144.47.30.51.00.30.40.30.4

15  2913.216.41.42.91.62.21.52.21529

30  4922.018.25.22.94.73.94.64.43049

507411.810.95.32.14.34.34.24.25074

75  997.49.12.04.43.74.73.74.67599

100 1498.814.65.511.35.910.95.910.7100149

15024910.313.64.92.47.72.77.72.4150249

250  4997.410.910.313.713.913.913.614.0250499

500+13.29.061.054.553.251.253.751.0500+

ידוע לא
3.84.84.75.84.85.7Not known

גדולות ערים ב24 פרטית Privateבנייה building in 24 large towns'

מוחלטים הכלמס' 1,0271,188,3281,395,2401,246סך 19,84910,008TOTAL absolute nos.

י אחוזים" 100.0100.000.0100.0oo.o100.0 1100.0100.0 percentages

1  552.551.441.345.415.216.89.911.015

6 1432.833.328.331.527.932.829.734.0614

15299.711.18.912.818.623.519.325.91529

30  492.63.03.34.28.512.29.413.13049

50741.00.41.31.05.32.75.42.85074

75  990.40.10.60.33.10.83.50.87599

100 1490.20.20.51.41.51.91.82.3100149

1502490.30.21.60.43.41.54.11.7150249

250  4990.30.31.71.74.26.35.06.7250499

500+0.21.15.65.8
500+

ידוע לא



11.41.36.71.56.11.7Not known
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ביישובים ודירות ושטחם, מגורים בנייני קבלנים,  ט"ז/1ו. לוח
הקבלן/המשך) שבנה דירות מספר ולפי יוזם לפי עירוניים,

TABLE XVI/11. _ CONTRACTORS, RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR AREA AND

DWELLINGS IN URBAN LOCALITIES, BY INITIATING SECTOR AND BY NUMBER OF
DWELLINGS THE CONTRACTOR BUILT1 (cont.)

הבניינים שטח
שבנה הדירות Numberדירותמר)(אלפיניםכניקבלניםמספר ol"

ContractorsBuildingsluildingsAreuהקבלן olDwellingsdwellings the
(thousandsi). in.)contractor built

19811982198119821981198219811982

begובנייההתחלת udingUu i 1

עירוניים ביישובים ציבורית jcaliliesPublicבנייה building in urban 1

מוחלטים מסי הכל 29סך 477722798023689,6224,417TOTAL absolute nos.
אחתים 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages

1 5 2.10.115
6 143.5 6.40.90.40.30.10.30.1614
15 29_ 6.40.80.80.71529
.104917.2 27.52.74.52.94.43049.ו.17.0
507413.8 10.63.56.13.16.83.15.85074
75996.9 4.54.44.17599י).10.62.13.64
100 14910.3 92.89.12.58.4100149.ג4.32.7
150249!3.8 12.88.824.1)!2.419.112.419.3150249
250  49931.0 17.022.948.825.147.326.249.3250499
500+3.5 12.853.44.745.47.644.77.6500+
ידוע 1לא 1.02.81.02.81.0Notי). known

ער ב24 פרטית גדולותבנייה cre townsPrivate building in 24 larj.
מוחלטים מסי הכל 01,2701.0481,6421,2511,6631,26013,1969,859TOTALך absolute nos.

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
1  549.655.139.746.813.616.18.910.915
6  1431.429.226.428.025.126.226.227.6614
15  2912.810.913.312.525.6 21.623.422.71529
30  493.02.44.33.48.98.910.09.33(149
50741.8I.I3.42.610.27.610.77.25074
75  990.60.21.60.73.91.54.41.97599
100 1490.20.70.82.62.36.72.68.3100149
1 502490.21.32.42.6150249
250  4990.30.41.02.33.010.93.311.6250499

500+0.11.44.14.4500+
ידוע לא

6.81.14.00.53.50.5No! known

1 In new buildings  see introduction. 2 See list of these
towns in "Survey of Unsold Dwellings" in Introduction.

את ראה 2 מבוא. ראה  חדשים בבניינים 1

במבוא. מכורות לא דירות ב"סקר אלה ערים פירוט
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נמכרו ושלא שנמכרו דירות חדשות, דירות של היצע  ט"ז/12. לוח
הפרטית בבנייה

TABLE XVI/12.  SUPPLY OF NEW DWELLINGS, SOLD AND UNSOLD, IN PRIVATE

BUILDING

'X Xll 1981=XXII 1982

דירה וגודל בנייה Stageלאנמכרוהיצעלאנמכרוהיצעשלב of construction and size of
dwellingנמכרו3נמכרו3

SupplySoldUnsold1SupplySoldUnsold3

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

כולל 7,076סך 3,016 10,09210,0212,4477,574GRAND TOTAL
גמורות 238דירות 715 953491206285Dwellings completed

הכל סך גמר לפני .1דירות 108 525 1.6332.1906481,542Dwellings before completion  loial
דירה Sizeגודל of dwelling

חדרים ו  239 1246163012 rooms
חדרים 135נ 96 231267821853 rooms
חדרים 4731 296 1,0271,4113841,0274 rooms

חדרים 5 +239 124 3634661663005 + rooms

 שלד עד בשלב 5,730דירות 1,776 7.5067,3401.5935,747Dwellings under construction
הבל throughסך framework total
דירה Sizeגודל of dwelling

חדרים 1  280 37 11776265012 rooms
חדרים 3695 253 9488462386083 rooms
חדרים 43,704 1,039 4,7434,4218233,5984 rooms

חדרים 5 +1,251 447 1,6981,9975061,4915+ rooms

Percentagesאחוזים

כולל 100.0סך 100.0 100.0100.O100.0100.0GRAND TOTAL
גמורות 3.4דירות 23.7 9.44.98.43.8Dwellings completed

הבל סך גמר לפני 15.7דירות 17.4 16.221.926.520.3Dwellings before completion total
דירה Sizeגודל of dwelling

חדרים 1  20.0 0.3 0.10.40.60.412 rooms
חדרים 31.9 3.2 2.32.73.42.43 rooms
חדרים 410.4 9.8 10.214.115.713.54 rooms

חדרים 5 +3.4 4.1 3.64.76.84.05 4 rooms

 שלד עד בשלב 80.9דירות 58.9 74.471265.175.9Dwellings under construction
הכל throughסך framework total
דירה Sizeofגודל dwelling

חדרים ו  21.1 1.3 1.20.81.10.7I2 rooms
חדרים 39.8 8.4 9.48.49.78.03 rooms
חדרים 452.3 34.4 47.044.133.647.54 rooms

חדרים 5 +17.7 14.8 16.819.920.719.75 + rooms

I In 21large towns: see introduction. 2 In 24 large towns;
see introduction. 3 At end of period.

ערים ב24 2 מבוא. ראה גדולות: ערים 21 כ 1

התקופה. בסוף 3 מבוא. ראה גדולות;
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financial data כספיים נתונים

וייעוד יוזם מחוז, לפי בבינוי, גולמית מקומית השקעה  ט"ז/3ו. לוח
TABLE XVI/13.  GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN CONSTRUCTION, BY

DISTRICT, INITIATING SECTOR AND PURPOSE
IS million שי מיליוני

ויעוד !מחוז 1980S198I1982■s 1980.319811982I )1M 1tcl ;1111] purpose

י; C!1*40במד1ר£ כבחירי
A I current pirces9 SO pricesAl

כולל'12 32,485סך 14,21068,57514,21013,76213,242GRAND TOTAL1'2''
הכל למגורים1'2סך 22.371בבנייה 9.61847. /799.61S9.5039.158In residential building total ' '2

3,056ירושלים 1,3166.7951,3161,3001,319Jerusalem

4.273הצפון 1 829.5191י<. .6821.8151.847Northern

2.777חיפה 1,2154. 3891.2151.179851Haifa

5,032המרכז 2.10611.3872.1062.1342.20SCentral

אביב 3.455הל 1.7526.7151.7521 .4651.301Tel Aviv

2.650הדרום 1.2425.0471.2421.126978Southern

הכל ציבורית'סך 15,.1.3632)בנייה 3JO. 8962.H532.7 IS)2. I.WPublic building'  total
1ירושלים .362 5042.115504582412Jerusalem

1.057 5321.536532451300Northern

rtDn555 336652336237127Haifa

570המרכז 2801.155280243225Central
אביב 351הל 196583196150114Tel Aviv
1הדרום .340 7001.528700572298Southern

הכל פרטיה'סך 16.008בנייה 6.765.16.2m6. 7656. 7847.0211Private building2 total
1ירושלים .694 8124.680812718907Jerusalem
3.216הצפון 1.1507.9831.1 501 .3641.547Northern
2.222חיפה 8793.737879912724Haifa
4.462המרכז 1 .82610.2321.8261.8911.983Central

אביב 3.104תל 1 .5566.1321.5561,315IJ87Tel Aviv

1.310הדרום 5423.519542554680Southern

למגורים שלא 10.114בבנייה 4.59221.3964. 5924.2594.084W nonresidential building

הכל סך  andpublicוגעבודוהציבוריות works total

521הארחה 1721.023172224207Hotels

ומשרדים 397עסקים 19)670191164129Business and offices

ומלאכה 1.039תעשייה 5682.1415684494.11Industry am! crafts

ומים חשמל 1,844מכעלי 5453,077645801610llcclricity ■£ water enterpirses

ותקשורת 1.843החבורה 8774.293877738766Transporl A: communication

ציבור 3.879לגני 1.8608.7261 .8601.6471.689I'uhlh; buildings

וה; 591תקלא 2791.466279236252Agirculture'
I 1111:1. building in Jewish localities in the Golan Heights. Judaea
and Samaria. the Gaza Area and Sinai and also neighbourhood
rehabilitation: as of 1982 the Golan Heights are included in the
Northern District  see introduction. 2 Incl. an estimate
lor illegal building. 3 l:\cl. fruit plantations. forestry and
grccnhoi^e>.
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יהודה הגולן, ברמה יהודיים כיישובים בנייה כולל 1

רמת מ1982 שכונות. שיקום וגם וסיני עלה חבל ושומרון,
כולל 2 מבוא. ראה  הצפון במחוז כלולה הגולן
מטעים, כולל לא .3 חוקית. כלתי כנייר, עבור אומדן

וחממות. ייעור



למגורים בבניינים למ"ר הבונים של הממוצעת ההוצאה  ט"ז/4ו. לוח
ההוצאה והרכב בבניין קומות מחוז, לטי הפרטית1, בבנייה נגמרה שבנייתם

TABLEXVI/14.AVERAGE COSTS OF BUILDERS PER SQ.M. OF COMPLETED
RESIDENTIAL BUILDINGS IN PRIVATE BUILDING1, BY DISTRICT, STOREYS IN

BUILDING AND TYPE OF COST

1980 1979 1978

IS'
6841,574TOTAL

District

8881,942Jerusalem

5971,589Northern

7281,819Haifa

6301,354Central

6791,495Tel Aviv

7792,251Southern

Storeys in building
7311,7581

6571,52424

7131,6085+

e sPercentag

100.0TOTAL

91.3Direct costs total

31.0Materials

15.0Wages

36.7Subcontractors

8.3Other

9.0Indirect costs

on previous yearPecrent change

100.6130.1Average costs of builders per sq.m.
in private residential building

87.4127.6Price index of input in residential
building

הכל 341סך

מחוז

442ירושלים

335הצפון

392חיפד,

328המרכז

אביב 310תל

399הדרום

בבניין קומות

345ו

2  4348

5 +329

אחוז

הכל 100.0סך

הכל סך ישירות .90הוצאות J

31.6חומרימ

עבודה 15.8שכר

משנה 34.1קבלני

8.8אחרות

עקיפות 9.7הוצאות

< לעומת השינוי קודמתאחוז run

הבונים של הממוצעת 43.0ההוצאה
למגורים פרטית בבנייה למ"ר

בבנייה תשומה מחירי 57.3מדר

למגורים

1 In urban localities only; excl. land value; see introduction. ראה הקרקע: ערך כולל לא בלבד; עירוניים כיישובים 1

2 Prices aer adjusted for the respective year see introduction. שנהראה לאותה מותאמים המחירים 2 מבוא.
מבוא.
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בבינוי1 עבודה והוצאות שכר תעסוקה,  ט"ז/15. לוח
TABLEXVI/15.EMPLOYMENT, WAGESAND LABOUR EXPENSES IN CONSTRUCTION

Monthly averages, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא חודשי. ממוצע
מוחלטיםמספרים בסיסמדדים

Absolute numbersIndices  base
= 100.01978

יחידה
UnitJ980J9JJJ19821980198}1982

 שכיר '1,00076.481.083.4115.0121.8125.5EMPLOYEESמשרות POSTS
הכל TOTALסך
24.829.430.4134.3159.0164.2Monthlyחודשיים
51.651.653.0J08.J108.3111.1Dailyיומיים

של למעשה עבורה 958968984105.7106.8108.6MANDAYSימי
יומיים WORKEDשכירים OF DAILY

EMPLOYEES
שוטפ Atיםבמחירים current prices

 עבודה 171.4שכר ש' 439998.7480.9231.72,802.0מיליוני 1SALARIES TOTAL
הכל ISmillionסך

לשכיר 408.4967.52,158.2Averageממוצע per employee
חודשי לשכיר ISTZ73,1087,43217,029390.7934.52,141.3Monthlyממוצע average per

monthlyלחודש employee
יומי לשכיר 97226486415.6964.32,080.2Daily"ממוצע average per

dailyליום employee
עבודה 232.4הוצאות ש' 589.91,318.2468.9189.62,658.5מיליוני 1LABOUR EXPENSES
הכל ISסך millionTOTAL
לשכיר 400.1939.12,061.6Averageממוצע per employee

חודשי לשכיר isממוצע 4,0089,44521,294385.2907.62,045.8Monthlyשי average per
monthlyלחודש employee

יומי לשניו 137320678407.4947.12,011.5Daily"מנורצע average per daily
2XIIליום 1979 employeeבמחירי

At XII 197p9rices2
ממוצע עבודה AVERAGEשכר SALARIES

חודשי IS'U'1,9462,1342,249Perלשכיר monthly employee
perלחודש month
יומי 616564Per"לשכיר daily employee

perליום day
עבודה AVERAGEהוצאות LABOUR

EXPENSESממוצעות
חודשי 2,5072,7102,815Perלשכיר monthly employee

perלחודש month
יומי 869290Per"לשכיר daily employee

perליום day
שינוי אחוז יאלי

קודמתה לעומת שנה כל
Pecrent real change
on previous year

ממוצע עבודה AVERAGEשכר SALARIES
חודשי 1.49.75.4Perלשכיר monthly employee
perלחודש month
יומי 3.66.6"לשכיר 1.5Per daily employee

perליום day
עבודה AVERAGEהוצאות LABOUR

EXPENSESממוצעות
חודשי 2.48.13.9Per"לשכיר monthly employee

perלחודש month
יוסי 4.97.02.2Per"לשכיר daily employee

perליום day

1 New sample; comparisons with data preceding 1980 shouldbe
made by chaining indices; see introduction. 2 Salaries at
current prices, deflated by ihe Consumer Price Index.

לעשות יש 1980 לפני תקופות עם השוואה חדש. מדגם 1

השכר 2 מבוא. ראה משורשרים; מדדים ידי על
מדד כשינוי מנוכים שוטפים במחירים עבודה והוצאות

לצרכן. המחילים
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ציבוריות PUBLICעבודות WORKS

ותיעול1 ביוב מים, צינורות הנחת והרחבתם, כבישים סלילת  ט"ז/16. לוח
TABLEXVI/16.CONSTRUCTION AND WIDENING OF ROADS, INSTALLATION OF

WATER AND DRAINAGE PIPES AND CANALIZATION1

כבישים2כבישיםסלילת צינורותהרחבת
Construction of roadsWidening of roads2ותיעול ביוב

>ק"מ<צינורות
(ק"מ<שטחשטח Drainageמים

מ"ר)אורךןק"מן מ"ר)אויחק"מן(אלפי Water(אלפי pipespipes and
LengthAreaLengthArea(km.)canalization
(km.)(thousand(km.)(thousand(km.)

sq.m.)sq.m.)

י ר מ ion3Comג p 1 e
קודמת Formerסידרה series

1956240.51,629.1157.71956
1960405.0646.5214.91960
1963388.4104.3766.3253.21963

חדשה Newסידרה series
1963407.6108.8793.01963
1965489.22,537.5187.0986.5602.3228.51965
1967182.11,112.8287.71,401.6483.0134.11967
1968256.31,548.1260.71,560.8673.2161.41968
1969321.61,644.4151.7813.9626.3122.81969
1970257.61,486.990.8532.6637.7133.51970
1971247.21,440.6156.9947.6490.3148.41971

1972215.6,265.9166.4946.7712.7177.41972
1973231.6,388.7116.9785.1687.5203.21973
1974207.91,243.1112.2727.7797.5173.31974
1975254.4,498.680.4376.8640.0177.41975
1976333.0,954.173.1322.2760.7180.21976
1977218.4,211.4158.7700.6585.9119.81977
1978240.7,751.193.2487.5612.4116.91978
1979250.7,879.8118.8620.3565.793.41979
1980312.82,465.778.0459.3607.965.01980

§ 1981141.1984.370.4479.2606.269.5S1981
*1982112.3601.541.6261.6574.450.8*I 982

nההתחל gBeginn i

1956231.41,825.7153.51956
1960501.4843.8220.71960
1963562.079.3904.4250.41963
1965480.22,855.8185.2953.0707.1239.21965
1967259.5,693.1317.01,660.5584.4137.51967
1968268.9,992.8228.81,328.4616.7170.41968
1969302.3,747.3197.11,083.9802.0162.61969
1970318.4,937.094.8604.9591.1163.61970
1971302.2,974.4173.91,173.7600.5206.51971

1972253.5,906.7230.71,326.6806.7213.41972
1973285.8,870.8156.5 ■1,072.1787.3225.81973
1974246.5,456.4129.1712.2700.6175.61974
1975266.4,396.270.1315.6815.3185.71975
1976316.12,013.191.7451.8649.8117.01976
1977301.11,917.397.7412.4643.7124.91977
1978276.22,064.193.5531.0673.4121.41978
1979188.11,459.0135.2737.8598.351.81979
1980165.91,060.270.3416.8598.884.01980

§ 198187.7646.051.3303.0580.876.0§1981
*198293.7661.792.7738.5566.661.5*I 982

1 Excl. works in the Golan Heights, Judea and Samaria, the
Gaza Area and Sinai; asof 1982, the Golan Heights are included
in trit Northern District  see introduction. 2 Incl.
repair. 3 Data on completion of road construction and
water pipe installation in the former series did not includepartial
completionof some works.e.g. , completion ofa road segment or a
water pipeline, which are included in the new series.

כחבל ושומרון, ביהודה הגולן. ברמת עבודות כולל לא 1

ראה הצפון; במחוז כלולה הגולן רמת מ1982 וסיני; עזה
נתוני קודמת בסידרה 3 שיקום. כולל 2 מבוא.
ביצוע כוללים אינם מים צינורות והנחת דרכים ל'לילת גמר
הכלולים צינור) או דרך קטע סיום (כגון עבודות של חלקי

החדשה. בסידרה
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י ורוחב ציפוי , סוג מחוז, לפי כבישים, סלילת  ט"ז/7ו. לוח
TABLE XVI/17.  CONSTRUCTION OF ROADS, BY DISTRICT, TYPE, COATING AND

WIDTH1

Roads begun nVv7D nbnnn

1982 §1981 1980 1979

Roads completed סלילה גמר

1982 §1981 1980 1979

הכל 250.7312.8141.1112.3.1SS1165.987.793.7TOTALסך
Districtמחוז

35.319.816.27.342.018.612.219.6Jerusalemירושלים
40.432.427.49.236.918.716.923.2Northernהצפון
26.411.216.86.710.412.717.25.3Haifaחיפה
49.762.016.49.822.553.210.418.1Centralהמרכז

אביב 10.97.012.07.18.08.011.76.6Telתל Aviv
88.0180.452.372.268.354.719.320.9Southernהדרום

ג ו Typeס
68.250.315.56.58.712.220.430.2Mainראשי
40.653.735.461.854.324.910.911.7Regionalאזורי
20.518.95.510.323.214.712.612.3Accessגישה
121.4189.984.733.7101.9114.143.839.5Innerפנימי

Coatingציפוי
אספלט 7.152.76.90.525.446.83.714.6Withoutבלי asphalt
אספלט 243.6206.1134.2111.8162.7119.184.079.1Withעם asph'alt

(מטרים Wid)וחב th (meters)
2.9 35.326.720.87.217.111.312.77.6Upעד to 2.9
3  4.911.810.25.043.24.75.57.74.034.9
55.94.242.41.92.77.242.11.12.955.9
6  6.949.742.954.319.360.336.419.326.166.9
7  9.971.8120.429.233.764.845.630.537.179.9

10 +77.970.229.96.234.025.016.416.010 +

י(אלפשטח מ )י .sq.mר )usan d(t hoArea
הכל 1,879.82,465.7984.3601.51,459.01,060.2646.0661.7TOTALסך

Districtמחוז
211.198.661.832.8379.795.080.499.5Jerusalemירושלים
171.3150.8122.852.8232.596.280.6147.2Northernהצפון
177.778.3133.638.064.596.4128.323.4Haifaחיפה

390.3411.0104.868.1145.4317.972.3124.2Centralהמרכז
אביב 69.738.799.857.958.354.6100.750.9Telתל Aviv
859.71,688.3461.5351.9578.6400.1183.7216.5Southernהדרום

Coatingציפוי
אספלט 55.5294.941.04.4179.5248.121.893.4Withoutבלי asphalt
אספלט 1,824.32,170.8943.3597.11,279.5812.1624.2568.3Withעם asphalt

/1See note I to table XVI16. ט"ז/16. ללוח ו הערה ראה
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הכביש2 וסוג מחוז לפי ושיקומם, כבישים הרחבת1  ט"ז/8ו. לוח
TABLE XVI/18.  WIDENING1 AND REPAIR OF ROADS, BY DISTRICT AND TYPE OF

ROAD2

Roads begun סלילה vhnm

1982 § 1981 1980 1979

Roads completed סלילה גמר

1982 § 1981 1980 1979

מאורך " ק )(m. )t h ( kLen g
הכל 118.878.070.441.6135.270.351.392.7TOTALסך

ז ו DisIricמ'ח t
8.13.10.40.23.61.31.02.4Jerusalemירושלים
57.632.822.924.668.142.625.840.7Northernהצפון
13.24.07.92.05.53.18.33.3Haifaחיפה

16.627.824.43.936.711.96.410.0Centralהמרכז
אביב 14.39.36.29.118.24.48.18.7Telתל Aviv
9.01.08.61.83.17.01.727.6Southernהדרוס

ג ו Typeס
38.646.039.427.756.627.717.331.3Mainראשי
31.012.46.93.125.326.57.740.6Regionalאזורי
7.13.311.02.07.34.813.05.9Accessגישה
42.116.313.18.846.011.313.314.9Innerפנימי

■(אלפשטח מ )י sq.m.)usanר d(th oArea
הכל 620.3459.3479.2261.6737.8416.8303.0738.5TOTALסך

Districtמחוז
37.719.62.00.819.49.56.113.8Jerusalemירושלים
246.9199.0131.0159.1315.2248.1157.7322.3Northernהצפון
91.129.138.16.034.616.239.815.0Haifaחיפה

82.4153.3171.426.4228.532.534.970.2Centralהמרכז
אביב 89.252.935.358.4104.519.554.152.8Telתל Aviv
73.05.4101.410.935.691.010.4264.4Southernהדרוס

I All widenings are with asphalt coating.
2 See note 1 to Table XVI/16.

אספלט. ציפוי עס הן ההרחבות כל
ט"ז/16. ללוח ו הערה ראה

העינור1 וחומר קוטר מחוז, לטי מים, צינורות הנחת  ט"ז/9י. לוח
TABLE XVI/19.  INSTALLATION OF WATER PIPES, BY DISTRICT, DIAMETER AND

MATERIAL OF PIPE1
.Kmק"מ

הנחד הנחהגמר nVnnn
Installation completedInstallation begun

1980§ י1981§19821980♦1981 1982

הכל 607.9606.2574.4598.8580.8566.6TOTALסך
Districtמחוז

135.973.4118.7120.669.4122.4Jerusalemירושלים
94.291.1101.874.289.3101.8Northernהצפון
44.854.320.167.052.322.6Haifaחיפה
67.978.275.282.162.282.2Centralהמרכז

אביב 30.835.333.335.036.438.8Telתל Aviv
234.3273.9225.3219.9271.2198.8Southernהדרום

( ם י צי נ י א ) Diameterקוטר (inches)
2 114.242.889.3109.132.989.4Uptoעד 2
נ 4111.189.5100.8111.293.6103.834

6136.0104.3140.8112.795.9144.86
8 10142.9144.6123.4137.7140.3113.9810

12+103.7225.0120.1128.1218.1114.712+
VIateriחומר a 1

366.2418.5425.8335.6431.7421.8Steelפלדה
103.6113.059.0142.987.257.0Asbestosאסבסט
138.174.789.6120.361.987.8Plasticפלסטי

/1 See note I to Table XVI16. ט"ז/16. ללוח ו הערה ראה
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הצינור1 וחומר קוטר מחוז, לטי ותיעול, ביוב צינורות הנחת  ט"ז/20, לוח
TABLE XVI/20.  INSTALLATION OF DRAINAGE PIPES AND CANALIZATION, BY

DISTRICT, DIAMETER AND MATERIAL OF PIPE'

.Kmק"מ

הנחה הנחהגמר התחלת
Installation completedInstallation begun

1980§1981*I 9821980S1981*I 982

כולל 65.069.550.884.076.061.5TOTALסך

Districtמחוז
3.18.37.16.215.86.6Jerusalemירושלים
3.32.56.78.78.92.6Northernהצפון
5.68.54.78.45.67.8Haifaתיפה

19.010.812.917.321.718.2Centralהמרכז
אביב 15.634.313.128.520.119.9Telתל Aviv

18.45.16.314.93.96.4Southernהדרום

הכל ביובסך .57.954.342569.461.052צינורות SDrainagepipes total

( ם י צ' נ י א ) Diameterקוטר (inches)
6 1.325.415.62.723.418.9Upעד to 6

6</1822.918.416.528.818.721.86'/1 8
8 '/1  1022.52.73.826.32.94.981/! 10
ו/י10  125.92.02.15.81.84.0lO'/t 1 2

1/י12 +5.35.84.55.814.22.912'/!+

Materialחומר
57.553.341.969.160.352.1Asbestosאסבסט
0.41.00.60.30.70.4Steelפלדה

הכל תיעולסך 7.115.28.314.615.09.0Canalizationצינורות pipes total

( מ .■ ס ) Diameterקוטר (cm.)
40 2.57.21.96.46.42.1Upעד to 40

41502.24.11.73.82.22.14150
51601.51.91.91.92.22.65160
61800.31.00.60.70.80.76180
*1+0.61.02.21.83.41.581+

Materialחומו
6.97.86.311.79.05.5Concreteבטון

צמנט 0.27.42.02.96.03.5Cementאסבסט asbestos

/1 See note I to Table XVl16. ט"ז/6ו. ללוח ו הערר, ראה 1
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הארחה ושירותי מסחר יי'ז. פרק

והקמעוני הסיטוני המסחר סקר

והקמעוני הסיטוני המסחר סקר על נתונים
מס' לישראל הסטטיסטי בשנתון הופיעו 1976/77

.490486 עמ' ,1979  30

המאורגן הקמעוני המסחר
והסברים הגדרות

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" העוברת החקלאית הקואופרציה

ותנועתייס. אזוריים קניות ובארגוני
סוגים חנות באותה המוכרות כלבו חנויות ג.
(להלבשה, נפרדות במחלקות סחורות של שונים
ומנהלות וכד') בית לכלי לרהיטים, להנעלה,
בסקר נכללו לא מחלקה. לכל נפרדים חשבונות
סוגי המוכרות "כלבו" לעצמן הקוראות חנויות
מחלקות לפי מאורגנות אינן אך שונים, סחורה

מחלקה. לכל נפרדת חשבונות הנהלת עם
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
1980 בסיס על המדדים מחושבים ב1981 החל
על מבוססים שהיו הקודמים המדדים .100 =
= ל1980 שרשור ע"י הוצגו 100 = 1968 ממוצע

.100

מקורות

סחורות קבוצות לפי המכירות על הנתונים
לפירמות חודש מדי הנשלחים משאלוניבו מתקבלים

הסקר. לאוכלוסיית השייכות

הסיטוני1 במסחר המכירות ערך
סחורות קבוצות לפי

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 לייצרנים,
הביתי. או האישי לשימושם בודדים לצרכנים
האזוריים הקניות ארגוני גם נכללים הסיטוני במסחר
חקלאית. תוצרת לשיווק והמועצות והתנועת"ם

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

קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
הסידרד, חושבה סיטוניים, מחירים מדד בהיעדר
שהורכב מחירים במרד 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, מדי הנשלחים משאלונים מתקבלים

הסקר. לאוכלוסיית השייכות לפירמות

.1979 ו. מסי לישראלמוסף" הסטטיסטי "הירחון המרדראה חישוכ שיטת וכן מפורטות הגדרות ו

.590 מסי מיוחדים, פירסומים סידרת ."1976/77 המסחר "סקר ראה, והסברים מפורטות הגדרות 2
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אחת מיטה לפחות בהס שיש חדרים חדרים:
כית 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"ב. מחסנים אולמות,

עונתית). סגור המלק בית אם (אף בדצמבר
וכן המלון בבתי הקבועות המיטות מיטות:
פרטיים מבתים המלון בית ידי על השכורות המיטות
כפולה מיטה בחורש). שבועיים במשך (לפחות

מיטות. כשתי נחשבת
כתי בכל המיטות מספר הן אפשריות לינות
פתוח היה אחד כל שבהם הימים מספר כפול המלון

הנידונה. בשנה
בבית אחד לילה של שהות למעשה. לינות
עם או מיטות, שתי בן בחדר אחד אורח של המלק
כלינה נחשבת "קומפלט" בדירת או כפולה, מיטה
כית ידי על שאוכסנו אורחים של לינןת (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 בבתי החחוסים
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 רו תרשם המלרן בית את שעזב
אורחים כשני החודשי האורחים במניין נחשב
בית ידי על שאוכסנו אורחים כלולים כן כמו נכנסים.

פרטיים. בבתים שכורים בחדרים המלון
משפחה ובני בעלים שכירים, מועסקים:
הארחה בבתי שכר; ללא המלון בבית שעבדו
המאוישות המשרות מספר את גם כולל בקיבוצים
מקבלים שאינם ומתנדבים הקיבוץ חברי ידי על

שכר.
לפחות המלון בבית שעבדו העובדים שכירים:
בני כולל שכר, וקיבלו הדו"ח בחודש אחד יום
תמורת המלון בבית שעבדו מניות ובעלי משפחה

שכר.

החייבים הסכומים כל ברוטו: עבודה שכר
בגיליונות המופיעים מסים), ניכוי (לפני הכנסה במס
יוקר, תוספת יסוד, שכר כולל: לשכירים, התשלום
דמי משפחה, תוספת ותק, תוספת מקצועית, תוספת
תשלומים גם נכללו ובונוסים. פרמיות נסיעה,
חופשה, (כגון: היעדרות ימי נוספות. שעות בעבור
החזקת ,"13 "משכורת הבראה, דמי חג), מחלה,
שנמצא המעביד רכב עבור זקיפה (לרבות רכב
אש''ל כלכלה, ביגוד, טלפון, העובד), ברשות
(כגת: בעין ותשלומים בלבד), הכנסה במס (החייב

בניקיימא צריכה מוצרי אספקת
והסברים הגדרות

של לשלב מתייחסים המקומי הייצור נתוני
לשלב  היבוא ולגבי מהמפעל, המוצרים יציאת

מהמכס. המטען שחרור של
הפטורים מוצרים גם כוללים היבוא על הנתונים

מכס. מתשלום מלא או חלקית
ולא לשוק מוצרים לאספקת מתייחסים הנתונים
מהאספקה, שונה להיות היכולה לצרכנים, למכירתן
אצל הנמצא המוצרים במלאי שינויים עקב

הסוחרים.
מכוניות כוללות חדשות פרטיות מכוניות
את גם כוללים הנתללים יג'יפיס. מוניות פרטיות,
וממס ממכס חלקית, או מלא הפטורות, המכירות

קנייה.
הנתונים אין ,1969 יולי עד טלויזיה מקלטי
או מלא הפטורות. המכירות את במלואן כוללים
גם כוללים הם 1969 ביולי החל קנייה. ממס חלקית,

ממס. הפטורות המכירות את
כביסה מכונות כוללות ביתיות כביסה מכונות
החל ליטר. 150 על עולה אינו שלהן המיכל שנפח
המכירות את גם כוללים הנתונים ,1969 ביולי

קנייה. ממס הפטורות
כ"ס 3 עד ביתיים אויר מזגני כוללים אויר מזגני
בלבד. המקומי לייצור מתייחסים הנתונים בלבד,

מקורות
מן מתקבלים המקומי הייצור על הנתונים
והבלו. המכס מאגף  היבוא ונתוני הייצרנים,

הארחה שירותי

והסברים הגדרות

בענף העסקים כל את כוללת האוכלוסייה
מרגוע, בתי פנסיונים, מלון, (בתי ההארחה שירותי
נהנר, לאכסניות פרט נופש) וכפרי דירות מלונות
קמפינג 1mfr?Hospicesנוצריות לאכסניות

קליטה. למרכזי שהפכו מלון ולבתי
בפרסומים מופיעים והסברים מפורטים נתונים
המבוא) בסוף רשימה (ראה תיירות על השנתיים
הארחה". ולשירותי לתיירות הסטטיסטי וב"רבעון
לתיירים מומלצים מלון בתי תיירות. מלונות
.,1970 בינואר החל מדורגים, התיירות משרד עי"
כוכב עד ביותר) (הגבוהה כוכבים מ5 בדרגות
כפרי דורגו, שלא מומלצים מלון בתי גם יש אחד.

דירות. ומלונות בנפרד המסווגים נופש
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על הנתונים בישראל". המלון בתי ל"התאחדות
בלשכה מתקבלים ופדיון עבודה שכר תעסוקה,
כ של מייצג ממדגם ישירות חודשים לשלושה אחת
כוכבים ו4 5 בדרגות מלון בתי מלון. בתי 180

כמדגם. כולם נכללים
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 בעבורם נערכות

המלון. בתי משאר שהתקבל

מלון בתי הוצאות סקר

הופיעו ב977/78ו שנערך הסקר על לוחות
בעמי ,1979  30 מס' לישראל הסטטיסטי בשנתון

.503  498

יד על שולמו אם (בין שירות דמי שי), ארוחות,
מקופה העובדים בין לחלוקה הועברו אם ובין העסק

וכיו"כ. משותפת)
הגליל. שלום מלוה כולל 1982 ביולי החל

מוסף) ערך מס (לרבות ברוטו פדיון פדיון:
ופדיון פרטיים, בבתים שכורים ובחדרים במלון
ביום משהות .. כגון לינות, שאינם אחרים משירותים
מארוחות, שבוטלו, להזמנות מפיקדונות לינה, ללא
וימי מכינוסים ממועדונילילה, מבדים, ממשקאות,

יי וכדו'. מבריכות עיון,
הועברו אם (גם שירות דמי גם כולל הפדיון
וכן עקיפים, מסים העובדים), בין ישירה לחלוקה
דיור ארוחות, (בעד מהעובדים שהתקבלו תשלומים

ותמריצים. סובסידיות כולל לא וכדו').

מקורות
ולינות אורחים על הנתונים תיירות. מלונות
חודשי דיווח באמצעות מלון בית מכל מתקבלים

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1962 האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר 164
המקומית התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר 198

1963/64
1967/68 ומשקה אוכל שירותי מפקד 298

1969 המכולת חנויות סקר 331
1976/77 המסחר סקר 590

1977/78 מלון כתי הוצאות סקר 640
1979  1980 תיירות 670

1979/80 יוצאים ותושבים תיירים סקר 686
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wholesale trade הסיטוני המסחר

סחורות קבוצת לטי הסיטוני, במסחר המכירות ערך י"ז/ו. לוח
TABLEXVII/I.VALUE OF SALES IN THE WHOLESALE TRADE, BY COMMODITY

GROUP

Commodity group

המקומי לשוק
To local market

1982 1981

וליצוא המקומי לשוק
To local market and

exports

1982 J981

סחורות קבוצת

שוטפימ במחירים  שי מיליוני
IS million  at current prices

TOTAL
Food, beverages and tobacco
Textiles, clothing, madeup

textiles and footwear
Furniture, electrical 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.e.s.

הכל 149.191329,959137,109307,957סך

וטבק משקאות 32,86172,28128,07463,122מזון,

קונפקציה הלבשה. 5,04013,9964,88513,798טקסטיל.

והנעלה
חשמליים מכשירים 11,10624,1519,10819,283רהיטים.

בית וכלי
חקלאיים גלם 13,29929,44211,85326,508חומרי

וכימיקלים מתכות 55,041118,86952,73317,334מינולפ.

בניין וחומרי 7,7101עץ 7,2667,53316,936
רכב וכלי ציוד 12,29329,81511מכונות. ,76328,755

וחומרים אריזה כלי מתכת, 2,0985,4591,9884,879חפצי

חשמליים
ל.נ.מ.א. וסחורות מעורבות 9.74318,6809,17217,346סחורות

קבועים במחירים  מדדים
Indices  at fixed prices

Base: 1977 = 100.0 הבסיס:

הכל 120.2117.71סך נ 8.9117.2TOTAL
וטבק משקאות ,106.4110.0106.2111.1Foodמזון, beverages and tobacco

קונפקציה הלבשה, ,91.3113.493.4117.9Textilesטקסטיל, clothing, madeup
textilesוהנעלה and footwear

חשמליים מכשירים ,172.5180.1169.7175.4Furnitureרהיטים, electrical appliances
בית andוגלי household utensils

חקלאיים גלם 112.6109.3109.0106.2Agriculturalחומרי raw materials
וכימיקלים מתכות ,131.5112.9128.2113.3Mineralsמינרלים. metals and chemicals

בניין וחומרי 113.6117.2113.3117.3Woodעץ and construction materials
רכב וכלי ציוד ,107.2119.3105.6118.4Machineryמכונות. equipment and vehicles

וחומרים אריזה כלי מתכת. 97.6115.098.0111.6Metalחפצי products. packing
andחשמליים electrical materials

ל.נ.מ.א. וסחורות מעורבות 137.2120.7141.8122.4Mixedסחורות commodities and
commodities n.e.s.
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LARGE SCALE RETAIL TRADE

Al fixed prices

המאורגן הקמעוני המסחר
סחורות קבוצת לפי מאורגן', קמעוני במסחר המכירות מדדי י"ז/2. לוח

TABLE XVII/2. INDICES OF SALES BY LARGE SCALE RETAIL TRADE1, BY COMMODITY GROUP

Base: 1980= 100.0 הכסיס:
קבועים במחירים

3
0

ם

ש
U

s
2

Commodity group 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1970 1965 סחורות קבוצת

GRAND TOTAL

Commodities for personal use  total

Food

Textiles and clothing
Footwear

Durable goods (furniture, electrical

appliances elc.)

Household and kitchen utensils

Gas for domestic use

Miscellaneous

Other commodities

Petroleum and its products

Feed, fertilizers, etc.

121.8 114.8 100.0 104.8 101.1 96.3 92.4 89.2 56.3 31.6

30.053.480.883.588.096.2102.1100.0116.8126.3

33.550.876.886.191.099.7102.5100.0119.2128.6

38.261.389.683.586.193.599.6100.0102.7111.8

43.659.673.578.185.086.088.9100.0109.1122.3

5.738.275.066.372.981.0102.2100.0136.5145.5

כולל סך

הכל סך  אישית לצריכה מוצרים
מזון

והלבשה טקסטיל
הנעלה

(רהיטים. בניקיימא מוצרים
וכוי) חשמליים מכשירים

ומטבח בית 18.743.783.679.681.098.3102.7100.0108.4111.4כלי

ביתי לשימוש 56.576.396.9100.8102.4101.5100.4100.098.4110.6גז

14.249.588.092.297.4109.0110.0100.0113.5128.7שונות

אחרים מוצרים
ומוצריו 34.660.4104.0104.3106.2104.9107.2100.0110.018.0דלק

וכדי דשנים 35.565.0105.6126.3132.1130.1119.0100.0125.610.9מספוא,

1 Cooperatives, chain stores and department stores. וכלכו. "שרשרת" חנויות צרכניות, 1



DURABLE GOODS בניקיימא מוצרים

עזה ולחבל ושומרון וליהודה המקומי לשוק קיימא בני מייצרים אספקת  יז/3. לוח
TABLE XVII/3.  SUPPLY OF DURABLE GOODS TO THE LOCAL MARKET AND TO JUDEA AND SAMARIA AND THE

GAZA AREA

Units יחידות

חדשות פרטיות מכוניות
New private carsטלויזיה Televisionמקלטי sets

ביתיות כביסה מכונות
Domestic washing machines

ביתיים אויר מזגני

הכל סך

Total

מייצור מזה:
מקומי

Thereof:
of local

production

הכל Totalסך
מזה;
בצבע

Thereof:
colour

הכל סך

Total

מייצור מזה:
מקומי

Thereof: of
local

production

כ"ס ג עד
בלבד מקומי מייצור

Domestic air conditioners
up to 3 h.p.

of local production
only

ומיבוא מקומי מייצור
Ut local
production
and imports

כלבד מקומי מייצור
Of local
production

only

19653,313 11 ,34820,7488,24321,926 37,4179,600

19703,795 18,4241 14,73967,(<0823,126 47,24115,987

19724,162 35,94977,51855,33621,814 73,12322,809

19752.761 19,64682,37261,26717,075 78,13123,824

19763.984 21.07476,85848.11314,029 66,58623,322

19773,931 25.64487,92448,28160,37122,740

19782,662 32.117109,52540,81571,63337,450

19792.514 44,804168.41825,71414,928 70,66938,962

19801,480 20.120180,71424,354158,63815,162 54,99225,372

19811,115 47.493260,67628,153252,20713,971 74,20928,711

198269.886174,83925,686167,56172,2921.2,52330,938

X?
o
n

n
x
r
C

ה



HOTELS
סיכום לוח  מלון1 בתי  י"ז/4. לוח

TABLEXVII/4.HOTELS1  SUMMARY TABLE

הארחה שירותי

19701975198019811982

המלון בתי ALLכל HOTELS
מלון2 611481492498503Hotels2בתי

"19,65424,77828,71629,66331,403Roomsחדרים2
39,05750,46257,46859,19162,855Beds2מיטות2

(אלפים) 1,7642,2293,3983,4563,198Guestsאורחים (thousands)
הבל סך  (אלפים) 6,1007,18310,39510,2139,313Personnightsלינות (thousands)  tola)

3,6224,1607,4287,0395,709Touristsתיירים
2,4783,0232,9673,1743,604Israelisישראלים

מיטות תפוסת .48.144.453.852.2אחוו 45.4Percent bed occupancy

תיירות TOURISTמלונות HOTELS
מלון2 291281302305308Hotels2בתי

15,10021.12325,01425,77927,065Rooms2חדרים2
30.28042,41349,49050,81653,570Beds2מיטות2

(אלפים) 1,4742,0173,1623,1992,918Guestsאורחים (thousands)
כולל סך  (אלפיס) 5,0876,3459,5779,3448,351Personnightsלינות (thousands) 

grand total
הכל סך  3,4323,9447,2326,7875.390Touristsתיירים  total

1.8621,7121,9461,8241,737Ameircanמאמריקה
1,2401,8004,6464.3903,240Europeanמאירופה

330432639573413Otherאחר
1,6552,4012,3452,5572.961Israelisישראלים

לתייר לינות 3.53.33.33.33.4Averageממוצע person nights per tourist
3.32.92.42.32.2perלישראלי Israeli

מיטות תפוסת 50.144.254.452.445.6Percentאחוז bed occupancy
חדרים תפוסת 49.159.157.350.2Percentאחוז room occupancy

שנתי) (ממוצע 9,24712.37617,10117,66916,948Employedמועסקים persons (annual
הכל סך average)  total
שכירים :8,67311,813I6.52S17,14116,445Thereofמזה: employees

הבראה RESTHOMESבתי
הבראה 17171717Restבתי homes2

1,3851,5611,5741,596Rooms2חדרים2
3,0163,0163.0803,120Beds2מיטות2

(אלפים) 74110US121Guestsאורחים (thousands)
הכל 0ך  (אלפים) 452526534508Personnightsלינות (thousands)  lotal

ישראלים :'451520527506Thereofמזה. Israelis

אחרים מלון OTHERבתי HOTELS
מלון2 183173176178Hotels2בתי

2,3102,742Rooms2[2,2702,14חדרים2
5,0334,9625,2956,165Beds3מיטות2

(אלפים) 'אורחים '.138126139159^^£^^^ (thousands)
הכל אלפיםךסך ) 386292335454Personnightsלינות (thousands) total
215190245317Touristsתיירים

17110290137Israelisישראלים

1 See definition in introduction.
2 End of year.

כמבוא. הגדרה ראה
שנה. סוף
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דרגה לפי תיירות, מלונות י"ז/5. לוח
TABLEXVII/5.TOURIST HOTELS, BY GRADE

1982

הכל סך
Total

5
כוכבים
Stars

4
כוכבים
Stars

3

כוכבים
Stars

2
כוכבים
Stars

1

כוכב
Star

כפרי
נופש

Holiday
villages

מלונות
דירות
Apart
otels

ללא
דרגה
Not

graded

מלון1 30824639966241413בחי 5Hotels'

הכלי סך  27,0656,2487,9876,8162,0944681,4421,714חדרים 296Rooms  total 1

מלון1 לבית 88260127693220103132ממוצע 59Average per hotel1

53,57011מיטות' ,97715,7623,4864,1989183,1293,496 604Beds'

(אלפים) 2,9186249637591966020092אורחים . 24Guests (thousands)

(אלפים) 8,3512,0422,6812,073622128409302לינות 94Personnights (thousands)
כולל סך  grand total

הכל 5,3901,5611,7391,23039567142186תייריםסך 70Tourists total

1,73784549222052121883מאמריקה 15American

3,2405701,1219253274911090מאירופה 48European

4131451278417614.13אחר 7Other
2,96148194184322761267115ישראלים 25Israelis

לינוח Averageממוצע personnights
3.43.93.23.04.02.72.43.9לתייר 4.3 per tourist

2.22.22.22.42.31.71.92.6לישראלי 3.1 per Israeli

מיטות תפוסת 45.646.147.044.942.939.143.645.7אחוז 49.0Percent bed occupancy

חדרים תפוסת 50.253.451.248.246.244.545.650.2אחוז 52.3Percent room occupancy

(ממוצע 1מועסקים 6.9486,6885,5702,78776964448620Employed persons (annual

הכל סך average)totalשנתין
שכירים :16,4456,6855,5022,44872754436593Thereofמזה: employees

מועסקים 0.631.070.700.410.370.140:310.31Averageממוצע employed

personsלחדר per room
שקלים) 1מליוני 7,1663,0792,2311,04724412183370Revenueפדיון (IS million)

הכל סך total

למועסק 423460400376317187408597Averageממוצע per employed

שקליםן person(אלפי (IS thousand)

ברוטו2 עבודה ^0^2,0769656852474635179שכר wages2 (IS million)

שי) (מליוני total
הכל סך 

1 At end ofyear.
2 Excl. other labour expenses.

השנה. בסוף 1

נוספות. עבודה הוצאות כולל לא 2
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נבחרים ביישובים תיירות במלונות ולינות תפוסה י"ז/6. לוח
TABLEXVII/6.OCCUPANCY AND PERSONNIGHTS IN TOURIST HOTELS EV

SELECTED LOCALITIES
1982

חדרים'יישוב
תפוסת
מיטות

Personnights לינות
לאורח לינות ממוצע
Average personnights

perguestLocality
Rooms1Occupan

cy of beds
תיירים הכל! סך
Tourists Total

ישראלים
Israelis

תייר
Tourist

ישראלי
Israeli

entageאחוזי s DPer c

תיירות2 מלונות
הכל סך 

27,06545.664.5 100.035.53.42.2TOURIST HOTELS2

 TOTAL

6,59043.585.7ירושלים 100.014.34.02.0Jerusalem

אביביפו 4,95245.180.8תל 100.019.23.31.7Tel Aviv  Yafo

83647.956.2חיפה 100.043.82.22.3Haifa

3,31350.854.0אילת 100.046.03.82.6Elat

שבע ובאר 37037.638.5אשרוד 100.061.51.61.8Ashdod and Beer Sheva

48235.635.6אשקלון 100.064.44.22.0Ashqelon

ים 42732.968.4בת 100.031.63.51.8Bat Yam

61042.559.9הרצליה 100.040.15.32.0Herzeliyya

1,71551.949.0טבריה 100.051.02.32.8Tiberias

40341.536.0נהריה 100.064.03.22.3Nahariya

33נצרת J27.085.6 100.014.42.42.4Nazareth

2,14345.962.8נתניה 100.037.25.52.2Netanya

35145.140.8ערד 100.059.22.02.5Arad

54932.951.9צפת 100.048.12.92.1Zefat

המלח ים 90660.536.0שפת 100.064.04.23.3Dead Sea shore

1 At endof year. 2 Hotels. pensions. rest homes, holiday מרגוע. בתי פנסיונים, מלון. בתי 2 השנה. בסוף 1

villages and apartotels. דירות. ומלונות נופש, כפרי
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ותקשורת תחבורה י"ח. פרק

ואחר אחסנה
קירור, מחסני כלליים, מחסנים כולל אחסנה
(כולל וטרמינלים חנייה מגרשי ערובה, מחסני
תחנות כולל ואינו אוטובוסים של מרכזיות תחנות

מסחר. מפעלי של מחסנים כולל אינו רכבת);
שאינם נסיעות סוכני מכס, עמילות כולל אחר
כולל אינו ותעופה; שיט חברות של בלעדיים נציגים
אחסנה, שירותי תעופה, חברות סוכני אוניות, סוכני

בנמל. סבלות
טלפון, מברקה, דואר, כולל ותקשורת דואר
מחלקות התקשורת, משרד מחלקות וכל טלקס
השידור; רשות זשל התקשורת שירותי של ההנדסה
וקיוסקים השידור רשות הדואר, בנק כולל: אינו

בולים. למכירת

כלכליים נתונים
פדיון

כל כסך מוגדר שוטפים במחירים פדיון
בהתחייבויות, או במוומנים המפעל, של התקבולים
מבלי. הדו"ח בתקופת שבוצעו שירותים בעבור
במחירי הוא הפדיון התשלום. בתאריך להתחשב
(vn.1976nגם.1 מסים כולל דהיינו שוטפים, שוק
את גם כולל הפדיון סובסידיות, כולל ואינו מע"מ)
שונות פירמות בין שנעל'זו מעסקאות התקבולים
במסגרת המכוסים הענפים משקל משנה. ענף באותו
תחבורה, ענף כל של מהפדיון כ0י809 מהוה זה פרק

ותקשורת. אחסנה
ערך כסיכום מוגדר קבועים במחירים פדיון
שנת (במחירי ריאליים במונחים הענף של התפוקה

. .. . הבסיס).
בשנים ,1963 במחירי הפדיון חושב 1968 עד
והחל 1968 במחירי הפדיון חושב 1978 ער 1969

.1978 במחירי הפדיון מחושב 1979 בשנת

מדדים
שנת ממוצע הוא המדדים בסיס 1978 שנת עד
הוא המדדים בסיס 1979 בשנת החל .100.0= 1968

.100.0 = 1978 שנת ממוצע

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
העובדים כל את כולל השכירים מספר
כולל החברה, של התשלום בגליונות המופיעים
בחו"ל. סניפים עובדי כולל אינו קואופרטיב; חברי
השכירים מספר הוא שכיר משרות מספר
לאומי, לביטוח המוסד של 102 בטפסי עליו שרווח

חודש. מדי

והסברים הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה
התחבורה, בענף הכלולים המפעלים הגדרת
של האחיד הסיווג על מבוססת ותקשורת אדוסגד,

.1970 משנת הכלכלה ענפי
הם: זה כענף הכלולים המשנה ענפי

שירותי כולל כדרכים 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 שירותי
ב1968 (החל באוטובוסים ומטענים נוסעים
רכבת מפעלי וכן המפעלים) מוסכי את גם כולל
שעיסוקם מפעלים כולל אינו (כרמלית); תחתית

ותיור. טיול שירותי מתן הוא העיקרי
העוסקים מפעלים כולל משאיות שירותי
נוסעים ובהסעת במשאיות מטענים בהובלת

(טיוליות). במשאיות
ל.נ.מ.א. יבשתית והובלה רכבת שירותי
להובלה (פרט בצינורות הובלה רכבת, שירותי כולל

ל.נ.מ.א. מטענים והובלת בית) למשקי
רכבת שירותי את כולל ר35ת דלתי י ש
העוסקים ומפעלים הרכבת תחנות ישראל,
הברזל. מסילות מערכת של שוטפת באחזקה

סדנאות. גם כולל ב1968 החל
הובלה כולל נמלים ושירותי ימית הובלה
חברות וסוכני אוניות סוכני נמלים, שירותי ימית,
זרות). בסוכנויות המועסקים ישראלים (כולל שיט
ישראליים מפעלים כולל ימית הובלה
ובנתיבים בים נוסעים ולהולכת מטענים להובלת
שעשועים. וסירות דיג אוניות כולל אינו בינ"ל;
בסיסיים, נמל שירותי כולל נמלים שירותי

לנוסעים. שירותים למטענים, שירותים
נמלי תעופה, חברות כולל אוירית הובלה
שירות כולל אינו תעופה. חברות וסוכני תעופה
פרסומת שירותי אוירי, ריסוס מטאורולוגי,
התעופה מינהל אוירי, מיפוי מטוסים, באמצעות
בסוכנויות המועסקים ישראלים (כולל האזרחי

זרות).
ישראליים מפעלים כולל תעופה חברות
באוויר מטענים להלבלת נלסעים להללכת

ובינ"ל. פנימיים בנתיבים
למטוסים, נמל שירותי כולל תעופה נמלי

ולנוסעים. למטענים
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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

מקורות
האוניות ותנועת והסריקה הטעינה על הנתונים
יומיים רישום דו"חות על מבוססים בנמלים

הנמלים. רשות "י ע הארץ בנמלי הנערכים
והאויר הים בדרך הנוסעים מספר בין הבדלים יש
המתפרסמים המספרים לבין דה בפרק המתפרסמים
ביחס ותיירות". הגירה "תנועות  ד' בפרק
מכך נובעים ההבדלים הים, בדרך לנוסעים
משטרת דיווחי על המבוססים ד', בפרק שהנתונים
הראשונה בהפלגתם צוות אנשי כוללים הגבולות,

האחרונה. ובכניסתם
ההבדלים נובעים האויר בדרך לנוסעים ביחס
דיווחי על המבוססים זה, בפרק שהנתונים מכך
אנשי תנועות כוללים אינם התעופה, שדות מינהלת
בעוד במעבר הנוסעים כל את כוללים אך צוות
משטרת דיווחי על המבוססים ד' בפרק שהנתונים
הראשונה בנסיעתם צוות אנשי כוללים הגבולות
הנוסעים מן חלק ורק לארץ, האחרונה ובכניסתם

במעבר.

כבישים

עבודות מחלקת דיווחי הוא הנתונים מקור
והרשויות והשיכון הבינוי במשרד ציבוריות

המקומיות.
הנערכים מיוחדים סקרים על מבוסס י"ח/19 לוח
אחת לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה מע"צ ע"י

ב980ו. נערך האחרון הסקר לשנתיים.

מנועיים רכב כלי

אגף של הרכב בכרטסת הוא הנתונים מקור
גרורים, טרקטורים כוללים אינם הנתונים הרישוי.
אזרחי של רכב כלי ומשטרה), (צבא ביטחון רכב
השוהים תיירים של רכב זמניים, רישיונות בעלי חוץ
רכב דיפלומטי, רכב בארץ, חודשים משלושה פחות
ל מתייחסים 1965 שנת עד הנתונים וכדומה. או"ם
ל מתייחסים הם מ1965 ואילו שנה בכל במרס 31
ואילך 1960 לשנים בנתונים שנה. בכל בדצמבר 31
למעלה פג רישיונם שתוקף רכב כלי כלולים לא

משנה.
מס' מיוחד בפרסום ראה ההגדרות של יתר פירוט

.720

כל את כולל ב1975, החל עבודה. שכר
ששולמו הכנסה במס החייבים ברוטו הסכומים
כולל החברה, של התשלום גליונות לפי לשכירים
הטבות זקיפת קודמות, לתקופות הפרשים

ואש"ל. טלפון רכב, אחזקת עבור ותשלומים
שכר של סדרות שתי מתפרסמות זה בפרק
על מבוססת י"ח/2, בלוח אחת, סידרה ותעסוקה;
של המעבידים מכרטסת מדגם של חודשי עיבוד
מעוברת ב1978 החל לאומי. לביטוח המוסד
המעבידים דיווחי על המבוססת חדשה סידרה
בטופס ושכר עובדים על הלאומי לביטוח למוסד
עד עזה. וחבל שומרון מיהודה, עובדים כולל ,102
על התבסס שעיבודו יותר קטן מדגם קיים היה 1978
ראה נוסף פירוט כמדגם. המפעלים של ישיר דיווח
החל תחבורה, של לסטטיסטיקה הרבעון של במבוא
המופיעה שנייה, סידרה .1980 ,2 מס' ז' בכרך
ישיר דיווח מבוססתעל הפרק, של האחרים בלוחות
מהענפים אחר בכל העיקריים המפעלים של
הובלה רכבת, שירותי אוטובוסים, שירותי הבאים:
תעופה, ונמלי תעופה חברות נמלים, שירותי ימית,
שלום מלוה כולל ,1982 יולי מאז ותקשורת. דואר

הגליל.
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
והפר הבינעירוניים העירוניים, האוטובוסים קוי
בהתאם מדגם מוצא זו, מסגרת מתוך בריים.
אחת ממוצע), נסיעה זמן x (תדירות הקו לגודל
באחת חול ביום נפקדים שנדגמו הקוים שנה. לרבע
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 כסיס על שנתיים נתונים

אוירית והובלה ימית הובלה
הגדרות

Registered ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
ביחידות המבוטא האונייה נפח :(Gross Tonnage

מעוקב. רגל תפוסה=100 טון 1 של
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נהגים בינעירוניות בדרכים תנועה

והגדרות מקור
ידי על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים
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
כעלי לא ואף בלבד, צבאיים נהיגה רישיונות בעלי
אשר נהגים או בלבד, ביןלאומיים נהיגה רישיונות
הדיווח. שנת בסוף בלבד, זמניים רישיונות החזיקו
אזרחי נהיגה רישיון בעל אדם כל הוא נהג
הנסקרת. השנה בסוף בתוקף היה אשר ישראלי

סוגי את קובעת הרישיון דרגת הרישיון. דרגת
מאחר בהם. לנהוג מורשה הרישיון שבעל הרכב
סוגי 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

.720 מס' מיוחד פרסום

לעבודה נסיעה דפוסי סקר
התפרסמו לעבודה נסיעה דפוסי על נתונים
עמודים ,1982  33 מס' הסטטיסטי בשנתון

.668 מס. מיוחד ובפרסום 531  528

משאיות סקר
התפרסמו לעבודה נסיעה דפוסי על נתונים
עמודים 1982  33 מס' הסטטיסטי בשנתון

.668 מס. מיוחד ובפרסום 531  528

כלי כמספר מוגדר כדרך יומי תנועה נפח
יממה. במשך מסוימת כדרך העוברים הרכב

שני ידי על הנתחם הדרך כחלק מוגדר דרך קטע
מעבר הדרך בהמשך התנועה נפח אשר צמתים
חלק שבאותו התנועה מנפח ב0'209 שונה לצומת,

דרך.
המבוצעות תנועה ספירות הוא הנתונים מקור
במונים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ירי 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. כאורך הדרך, בקטע התנועה נפח הכפלת

הארצי הקילומטראד
של האומדנים מתקבלים 1969 בשנת החל
ע"י הנערך שוטף מסקר הארצי הקילומטראד

בא^. הרישוי בתחנות הלשכה
בנספח הופיעו החישוב שיטות על פרטים
.1979 ,34 מס תחבורה של לסטטיסטיקה לרבעון

דרכים תאונות

עקב שארעה כתאונה מוגדרת דרכים תאונת
נגרמה ובה בדרך תנועה של במצב רכב של הימצאו

באדם. פציעה או חבלה
אשר נפגעים עם דרכים תאונות כוללים הנתונים
בהן מעורב שהיה ישראל, משטרת ידי על נרשמו
הולך או משטרתי) (כולל אחד אזרחי רכב לפחות

אזרחי. נוסע או רגל
.713 מס' מיוחד בפרסום ראה נוספים פרטים

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

א'גי חלקים ,1972 נסיעה הרגלי סקר 518 ,509 ,507
1977 משאיות סקר 601

1980 לעבודה נסיעה דפוסי 668
אי חלק 1982 נפגעים עם דרכים תאונות 713
ב' חלק 1982 נפגעים עם דרכים תאונות 718

31.12.1982 ליום מצבה  מנועיים רכב כלי 720

1958 בדרכיס מטענים הובלת סקר 98
1961 בכבישים והתנועה מנועי לרכב דלק תצרוכת 137

1961/62 ישראל דואר 141
19631972 בינעירתיים בכבישים התנועה 424

ונתונים תפוקה תשומה,  בישראל התחבורה 432
1972 פיסייםתפעוליים
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פיסיים נתונימ  והתקשורת התחבורה התפתחות י"ח/ו. לוח
TABLE XVIII/1. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATION  PHYSICAL DATA

תקופה) (סוף מנועיים רכב כלי
Motor vehicles (end of period)

נפגעים עם דרכיס m31Kn
Road accidents involving casualties

אורך
דרכים

הכל סך
Total

:Thereofמזה:

תאונות
Accidents

גפגעים
1 accidents

בתאונות
Casualties i

סלולות
Length
of roadsפרטיות מכוניות

Private cars

ורכב משאיות
סגור מסחרי
Trucks and
closed

commercial
vehicles

הכל סך
Total

הרוגים מוו7:
Thereof:

fatally injured

Km. NumberמספרThousandsאלפיםק''מ

19503,1323,875228
19513410143,7324,751212

19523811153,8885,036228

19534212164,0355,056174

19544413164,6915,912184

19554714175,1926,432134

19565116186,2497,843155

19575618207,0678,873219

195820208,09710,269207

19596320208,25510,738200

19607024228,35610,542176

19616,6758029238,79011,162244

19626,8749438259,23912,123250

19637,150111472810,65614,113289

19647,702134613211,86916,025325

19657,904171814211,35615,474336

19668,371181894511,23415,545297
19678,518193974710,82615,039376
19688,6972101085011,19715,784407
19698,9612401315812,24317,459439

19709,7122661486613,35519,526529

197110,0052961717314,75721,006623

197210,4203281978015,30322,01 1651

197310,6573712348814,60621,730683

197410,8654082679514,71921,555716
197511,1194192809614,30921,106648

197611,4524332929814,32220,920602

197711,67045030810115,75322,721636

197811,911474'356'7716,69524,044619

197912,1605253978714,36720,633566

198012,4605324058812,71617,881433

198112,6005934549613,17418,528436
1982213.OO066251310412,72718,489385

1 Since 1978 the dual purpos'. vehicle group has been transfered
from the "trucks" to "private cars". 2 As of 1982, incl. roads
in the Golan Subdistrict.

הדושימושי הרכב קבוצת הועברה ,1978 בשנת החל 1

כולל ב982ו החל 2 פרטיות". ל"מכוניות מ"משאיות"
גולן. בנפת דרכים
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(המשך) פיסיים נתונים והתקשורת התחבורה התפתחות י"ח/1. לוח
TABLE XVIII/1. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATION  PHYSICAL DATA (com.)

נהגים
Drivers

ציבורית תחבורה
Public transport

שהגיעו אוניות
Ships arriving

האוניות תפוסת
שהגיעו

Tonnage of
ships arriving

אוטובוסים
Buses

רכבת
Railways

שנתי ממוצע
Annual
average

קילוסטראז'
Kilometrage

נוסעים
Passengers

שהובל טונאז'
Tonnage
transported

אלפים
Thousands

No. מיליוניםמסי
Millions

.ThousandsNoאלפים ט.ר.ןמ0' אלף
Thousand n.r.t.

19501,5577791,5483,088

19511,422881,7779171,4332,844

19521,573792,2658881,1662,336

19531,670792,5361,0801,2532,420

19541,662813,0601,2991,3992,554

19551,694823,3911,3771,4882,051
19561,701824,5651,5341,3562,611
19571,790934,6571,8381,5583,000

19581,9241104,7061,6811,5143,067

19592,0111234,8371,9441,6323,031
19602,0971294,3861,9491,7883,187

19612,1991553,5041,9631,9443,540

19622,3031685,0152,7622,0213,958
19632,4151795,0583,3382,0204,241
19642.6052084,9622,2802,0694,320

19652,7802304,9212,6392,1904,589
19662852,9352414,5342,4242,3104,838
19673123,0042434,0702,2922,3724,528

19683463,1202624,1482,9842,9205,064
19693883,2882933,8193,2013,1065,164
19704393,6543144,1173,4192,9515,174
19714934,0083554,2323,2003,0045,280
19725434,1803884,4303,1363,1445,488
19735934,3303644,0593,4753,1026,287
19744,5783473,7223,6662,9916,559
19757134,7433283,5813,3312,8346,665
19764,9533223,4853,5592,5956,801
19778175,2263352,9584,1052,6797,609

19785,4383492,7204,5593,0248,869
19799275,5653622,9594,9353,2659,974
19805,6223533,3005,3262,9049,521
19811,0495,4223543,1735,3422,98410,009
19821,1125,5123692,9115,3383,11110,915
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(המשך) פיסיים נתונים והתקשורת התחבורה התפתחות י"ח/1. לוח
TABLEXVIII/l. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATIONPHYSICAL DATA (cont.)

בנמליכ המטענים תנועת
Freight handled in portsנוסעים

אויו הובלה
1ir transport

בינלאומית ית
International >

Telephone services' טלפון' שירותי

נטענו
Loaded

נפרקו
Unloaded

נכנסים
ויוצאים
הים בדרך

נחיתות
Landings

נוסעים
שהגיעו

טלפון מכשירי
Telephones

טלפון שיחות
Telephone calls

Passengers
arrivingand
departing
by sea

ושיצאו2
Passengers
arirving and
departing2

הארץ בפנים
Inland

 בינלאומיות
בלבד יוצאות
international 

outgoing
only

טונות אלפי
Thousand tons

אלפים
Thousands

No. פ''מThousands3אלפיםמסי מיליוני
Million m.p.'

דקות אלפי
Thousand
minutes

19502131,4352,27211789 31

19512091,5901152,95516635

19522301,1221,6636140

19533671,230591,5906345

19541,402621,3496957

19556271,538921,37377110 66

19567171,4731041,5928772

19578421,5621,51710180

19587791,6412,22914390

19591,0911,881912,458168102

19601,1792,035992,926223305 12397

19611,0612,1541423,351292134

19621,1062,4012013,461321156

19631,3192,2962473,883409

19641,4082,4792424,401429539 227

19651,8362,4732574,765486629 270230

19662,0312,5782384,904580675 317

19672,3112,4171435,738621751 359

19682,9013,4251697,370970885 419

19693,0673,5601448,8449861,059 475

19703,3454,2731259,0791,0501,240 5262,468

19713,3634,66816410,0551,4981,441 587

19723,4644,92617411,1411,7131,643 6434,126

19733,2345,63217310,7571,6221,817 6995,040

19743,7206,2501339,1821,5731,919 7526,839

19753,4855,3601468,1881,5332,088 7967,414

19763,6685,1231569,4311,8812,377 8699,177

19774,6845,01421210,2272,2752,493 96712,192

19785,2015,66326111,3852,5612,805 1,03516,350

19795,6586,7863381 1,5862,8022,836 1,10020,550

19806,2575,49628210,9332,8472,961 9023,890נ,[

1981§6,0216,00827610,8252,9453,375 1,29027,050

19826,2196,3432599,8062,7483,873 1,38033,790

1 Up to 1974 budget years;
2 Excl. passengers in transit.
3 m.p. = monitor pulses.

As of 1975 calendar years. לוח. שנות ב1975 החל תקציב, שנת 1974 עד 1

במעבר. נוסעים כולל לא 2
מונה. פ"מ=פעימות 3
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ענף לפי עבודה, ושכר שכיר משרות  י"ח/2. לוח
TABLEXVni/2. EMPLOYEES' POSTS AND WAGES BY BRANCH

לחודש Monthlyממוצע average

ממוצעממוצע
חודש חודששכד שכר
למשרתלמשרת

שנירשכרמשרותשכירשכרמשרות
AverageBranchעבודהשכירAverageעבודהשכירשנהענף

YearEmployees'WagesmonthlyEmployees'Wagesmonthly
postswagespostswages

P"Per
employee'semployee's

postpost

שיאלפים מיליוני
ThousandsIS IS'tt'Indicesח110^וח מדדים

:Baseהבסיס: 1978=100.0
הכל 197660.227.8462108.7432.6'סך 470.7TOTAL

'197762.541.8669112.8627.6 708.8
'197864.869.91,079116.81,012.1 1,182.3

:Baseהבסיס: 1978=100.0
197868.765.7957100.0100.0 100.0
197971.3123.81,738103.8181.7 188.6
198069.5285.64,112101.1429.5 434.7
198170.9690.59,731103.31,017.9 1,050.8
/98272.31,534.421,215105.32,219 2,335

נוסעים 197815.819.01,200100.0100.0הולכת 100.0Passenger road
197916.434.72,125103.6177.1בדרכים 183.5transport

198016.882.84,932106.0411.1 435.6
198116.4192.911,775103.4981.3 1,015.2
198216.6454.827,358105.02,280 2,394

משאיות 19787.44.6617100.0100.0שירותי 100.0Truck services
19798.59.91,197113.7193.9 220.5
19809.123.12,535'122.4410.6 502.6
198110.463.56,077140.5984.9 1,382.4
198211.3158.414,031151.82,274 3,451

רכבת 19782.72.5902100.0100.0שירותי 100.0Railway services
יבשתית 19792.64.11,57395.6174.4והובלה 166.7and land

19802.58.63,39792.8376.7ל.נ.מ.א. 349.4transport n.e.c.
19812.721. I7,92497.1878.5 853.5
19822.775.016.85097.51,868 1,822

ימית 197810.210.71,051100.0100.0הובלה 100.0Sea transport and
נמלים 197910.021.42,13098.5202.7ושירותי 199.7port services

19809.346.65.02490.7475.0 434.9
19819.6119.112,42094.01,181.7 1,110.8
19829.2254.327,59190.32,625 2,371

אוירית 19788.611.91,387100.0100.0הובלה 100.0Air transport
19799.022.02,434104.2175.4 182.8
19808.454.06,42598.0463.2 453.9
19818.1122.915,01995.51,082.8 1,033.9
19828.2249.530,47895.52,197 2.099

ואחר 19788.55.4636100.0100.0אחסנה 100.0Storage and
19799.210.51,154108.6181.4 197.1other
19809.123.62,605107.0409.4 438.1
19819.862.46,395115.11,005.5 1,156.1
198210.3143.913,913121.92,188 2,666

197815.511.7754100.0Iדואר 00.0 100.0Posi and
197915.621.11,347101.2178.7ותקשורת 180.9communication

198014.346.93,28692.5435.7 403.0
198113.9108.67,79690.21,033.9 932.8
198214.0228.616,32790.62,165 1,962

I Former series.
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נבחרים בענפים עבודה ותשומת פדיון מדדי  ו"דו/3. לוח
TABLEXVIII/3. INDICES OF REVENUE AND LABOUR INPUT IN

SELECTED BRANCHES

תעופה הברות
בסיס תעופהשנת תקשורתונמלי
Base year1ימיתרכבתאוטובוסים AviationCommuniנמליםהובלה
=100.0Buses'RailwaysSea transportPortscompaniescation

and airpotrs

Revenue at current prices
154.4
622.1

2,180.1
174.4
446.1

§855.7
1,863.8

119.7
445.7

2,359.4
181.6
399.6
922.3

1,654.3
Revenue at fixed prices2

148.8 124.0
270.9 185.7
347.8 330.5
112.2 112.1
118.1 100.7

§132.9 104.3
§137.5 94.8

Employees
110.6 135.7
126.4 195.7
121.7 227.6
101.9 101.8
92.5 97.7
91.7 95.0
91.9 93.8

Labour expenses
125.6 155.9
479.0 711.1

1,423.4 3,620.9
185.3 175.0
407.8 395.7
967.4 817.3

1,941.8 1,710.4

128.8
480.5

1,514.0
183.3
315.4
811.0

1,805.0

116.9
134.1
149.4
121.4
102.2
106.3
110.5

113.6
97.2
79.8
98.2
90.1
85.2
78.0

140.0
439.6

1,017.2
217.2
438.9

1,114.3
2,230.2

Average monthly wages per employee
112.3
384.2

1,092.5
182.1
442.5

1,051.9
2,191.6

108.9
347.2

1,492.4
173.4
394.4
839.0

1,800.2

116.3
401.9

1,093.9
227.5
475.6

1,282.8
2,827.5

138.9
769.1

2,533.6
164.6
350.1
§814.0
1,640.0

74.7
69.0
99.3
103.9
115.9
114.7

129.0
497.1

1,683.0
168.4
365.7

1,171.5
2,599.8

שוטפים במחירים פדיון
123.9
329.0
952.2
215.5
528.3

1,292.2
2,813.9

111.5
140.3
107.8
116.5
111.4
118.8

99.4
95.8
87.9
98.0
96.7
96.2
94.5

108.4
307.6
867.5
171.2
384.9

1,767.7

111.0
320.8
972.4
171.8

19701968115.5
1975"392.7
19781,112.5
19791978183.4
1980§487.8
983.4§יי1981
19822,306.4

במחירים קבועים2פדיון
19701968109.7
1975148.6
152.4יי1978
1979197899.4
88.1$יי1980
1981§93.0
198294.4

שכירים
19701968108.0
123.3יי1975
140.9יי1978
19791978103.6
1980104.2
§יי1981 100.0
104.7יי1982

עבודה הוצאות
19701968136.9
501.3יי1975
1,770.1יי1978
19791978177.5
1980487.8
5970.4יי1981
19822,245.0

לחודש לשכיר עבודה שכר ממוצע

897.0
1,842.5

121.1
368.1

1,075.4
175.9

§449.3
§ 946.9
2,110.0

1968

1978

1970
1975
1978
1979
1980
1981
1982

Average monthly labour expenses per employee לחודש לשכיר עבודה הוצאות ממוצע
19701968126.7109.0123.3114.2113.4
1975"406.6322.0665.6453.2364.8378.8
1,256.6988.82,391.71,276.21,591.51,176.9יי1978
19791978S 170.7174.7167.4219.4171.9181.7
1980"§463.8397.9352.7482.7395.7441.1
966.9925.61,010.71,296.4860.11,054.9§.י1981
19822,137.01,870.82,266.72,834.82,189.02,113.6

1 Data on employees, wages and labour expenses include
cooperative members. 2 Through 1978  at 1968 prices,
and as of 1979 at 1978 prices.

חברי כוללים עבודה והוצאות שכר שכירים, נתוני 1

במחירי  בכלל ועד 1978 עד 2 קואופרטיבים.
.1978 במחירי  כ979ו החל :1968
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RAILWAYS רכבת

ישראל רבבת שירותי  י"ז4/1. לוח
TABLE XVIII/4.  ISRAEL RAILWAY SERVICES

Budget year, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא תקציב. שנת

1982 1981 1980 1975 1970 1965 1960 1949 Unit

Length of railway line,

standard gauge

Length of sidings
Net revenue ton

Net revenue ton x km.

Number of passengers

Passenger x km.

Net ton x km. per km.

line in use

Average distance per

1 ton freight
Passenger x km. per km.

line in use

Average distance per

passenger

536 516 516 484 470 464 420 290

314 311 314 299 290 270 237 156

5,386 5,322 5,392 3,361 3,355 2,568 1,949 520

827.8 805.8 828.5 416.7 462.7 321.2 216.1 39.9

2,838 3,140 3,428 3,660 4,113 4,867 4,386 1,008

215.7 242.2 263.6 315.7 355.9 393.9 350.4 37.7

1,556 1,574 1,618 861 993 692 515 138

154 151 154 124 138 126 111 77

903 1,013 §1,/03 907 1,023 1,142 1,016

76 77 77 85 87 81 80 37

km. ק"מ

1,000

10*

1,000

10*

1,000

km. n"p

נ ,000

ק"מ.ו1ז;1

הדחבד. המקילה אלון
הסטנדרדית

השלוחות אורך

בתשלום נטו טון
נטובתשלונ ק"מ * טון

ד.נוסעי0 מס5ר

0"p x נוסע

לק"מ נטו ק"מ x טון
בשימוש קו

לטון ממוצע מרחק

מטען
לק"מ ק"מ x נוסע

בשימוש קו
לנוסע ממוצע מרחק

Revenue a t current p ricesD 1>D U 1 !P במחירים פדיון
TOTAL 9J0.8 406.5 168.3 8.7 3.4 2.2 1.2

0.61.32.35.5131.8§338.4742.4From freight

0.50.70.82.428.545.196.6From passengers

0.10.10.20.88.023.571.8From other sources'
0.260.390.481.3015.843.189.1Average revenue per

net ton x km.

0.140.190.220.7410.6018.243.9Average revenue per

passenger x km.

שי 0.07מליוני

IS 106

..0.05

0.02

0

J2.0אגורות

agorot

0.05

Operational expenses תפעול הוצאות

הכל סך

מטענים מהובלת
נוסעים מהולכת

אחרים' ממקורות
ממוצע פריו;

נטו ק"מ x לטון

ממוצע פדיון
ק"מ x לנוסע

הכל שיסך 1.15מליוני 0.083.03.9.U9180.2415.6964.6TOTAL

IS 10"

עבודה2 1.73.59.3100.5232.2461.4Labourהוצאות expenses2
שכירים2 .noמספר 1,6782,3302,2451,9941,9821,948Numberמסי of employees2

שכר .isממוצע 681002663,1387,23914,869Averageשי monthly wages

לחודש2 perלשכיר employee2

I E.g. payments for delay, storage, lease of wagons, etc.
2 Calendar years.
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BUSES אוטובוסים

אוטובוסים שירותי  י"ח/5. לוח
TABLE XVIII/5.  BUS SERVICES

יחידה
Unit1965197019751979§1980§19811982

.noאוטובוסים 2,7803,6544,7435,5655,6225,4225,512Busesמסי
שנתי) annual)(ממוצע average)
ישיבה 1,000122.7162.7218.3264.2274.3265.6274.5Seatingמקומות capacity
שנתי) annual)(ממוצע average)

IO6230314328362353354369Kilometrageקילומטראד
km. ק"מ

Revenue at current prices
TOTAL 6,543.6 2,947.2 1,461.9 549.7

4,593.6 1,899.3 1,031.1 343.1

1,792.7 1,002.5 417.9 200.2

157.3 45.4 12.9 6.4

17.7 8.3 4.1 1.5

From regular lines
trips

From special trips
and journeys

From parcels and
miscellaneous

Revenue per km.

Revenue at 1978 prices
TOTAL

From regular lines
trips

From special trips
and journeys

From parcels and
miscellaneous

282.8 278.8 264.1 297.8

195.4 183.2 179.3 199.2

81.1 91.3 82.3 94.8

6.3 4.3 2.5 3.8

י ד םבמחיופ י פר ט ו םש '

הכל שיסך 21.931.1105.8מיליוני
IS million

בקוים 19.025.575.2"מנסיעות
קבועים

מיוחדות 2.65.228.1"מנסיעות
וטיוליפ

ושונות 0.30.42.5מחבילות

לק"מ .isפדיון 0.10.10.3שי

י ד 8במחיופ י 1ר 9 7

הכל ש'סך 185.1215.3250.7מיליוני
IS million

בקרם 154.8172.5166.7"מנסיעות
קבועים

מיוחדות 28.240.078.4"מנסיעות
וטיולים

ושונות 2.12.85.6מחבילות

מ ו ש עבות הת .tr 1np uLabo u

 מועסקים
הכל סך

no. 7,8469,30013,14314,67714,84914,17314,835EMPLOYEDמס'
PERSONS TOTAL

קואופרטיב 7,7867,8647,943Cooperative'4,8295,6248,2977,707"חבדי members

3,0173,6764,8466,9707,0636,3096,892Employeesיישכירים

הוצאות
עבודה

ש1 מיליוני
IS million

11.820.786.0536.71,475.32,935.26,790.1LABOUR
EXPENSES

שכר ממוצע
למועסק
לחורש

IS'<y981384172,2735,80512,15727,262AVERAGE
MONTHLY WAGES
PER EMPLOYED
PERSON

קואופרטיב 1271795353,1048,12216,05938,153Perיילחבר cooperative
member

51762161,3533,2527,11414,708Perיילשכיר employee
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אוטובוסים של מסחרית מהירות  י"ח/6. לוח
TABLE XVIII/6.  COMMERCIAL SPEED OF BUSES

Km/hקמ"ש

19681970197219751977197819791982

הכל סך עירוניים 18.219.118.518.418.6.1S518.3URBANLINES*.18קוים TOTAL

יפו אביב 18.217.217.417.817.717.217.517.4TelAvivתל Yafo

18.217.919.918.218.918.819.319.1Haifaחיפה

19.220.019.018.818.718.6M.\J8.7Jerusalemירושלים

אחרות 19.920.321.921.119.3Other(22.2)19.920.4ערים towns

פרבריים 26.026.024.423.423.822.222.821.7SUBURBANקוים LINES

בינעירוניים (49.548.046.0קוים 45.0(43.046.846.747.7INTERURBAN LINES

sea transport ימית הובלה
ימית בהובלה עבודה ותשומת פדיון  י"ח/7. לוח

TABLE XVIII/7.  REVENUE AND LABOUR INPUT IN SEA TRANSPORT

1982 1981 1980 1975 1970 1965
יחידה
Unit

TOTAL1
Revenue, at current pirces

22,242 10,839 4,748

From freight
From chartering of ships
From miscellaneous

18,895 8,504 3,651
3,075 2,109 997
272 226 (00

From freight

At 1978 prices
I 1,135 1,084 1,090

שוט5י0 במחידיס ן. ל י ד פ

412 74

327 58
80 13
5 J

1 9 78
895

35שימיליוני
millionIS

"25
5
;

הכלי סך

מטענים מהובלת
אוניות מהחכרת

גשלנית

מטענים מהובלת

מ י ש עת nה י ו npuכ tbou r 1Li
הכל סך שכירים

יבשה עובדי
ים עובדי

ישראלים מזה:

no. 5,933מסי
1,270
4,663
3,089

4,906
1,131
3,775
2,220

4,077
1,348
2,729
1,845

3,897
1,348
2,549
1,884

4,349
1,351
2,997
1,817

4,303
1,345
2,958
1,876

EMPLOYEESTOTAL
Land workers
Sea workers
Thereof: Israelis

 עבודה הוצאות
הכל סך

שי מיליוני
IS מ11110וח

6.49.135.8416.71,419.93,150.9LABOUR EXPENSES
TOTAL

יבשה עובדי
ים עובדי

1.3
5.1

1.9
7.2

8.5
27.3

114.1
302.6

398.5
1,021.4

893.1
2,257.8

Land workers
Sea workers

עכידר, הוצאות ממוצע
לחודש לשכיר

/S'lf901547329,49427,20761,020Average monthly
labour expenses
per employee

I Up to 1975 includes also passenger revenue. נוסעים. מהולכת פדיון גם כולל 1975 ער 1
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סוג לפי הסוחר, צי של ומעמס תפוסה אוניות,  י"ח/8. לוח
וגילה האונייה

TABLEXVIII/8.SHIPS, TONNAGE AND DEADWEIGHT OF THE MERCHANT

FLEET, BY TYPE OF SHIP AND AGE

שנה Endסוף of year

וגילה אונייה 19561960119711975198019811982Typeסוג of ship and age

ס רמ תאוניפ PS0ו f s h 1nrNu m

הכל 3050118108100105102TOTALסך
אונייה Typeסוג of ship
כללי משא אוניות

לל
5653566363Cargo ships

צובר 2418212322Bulkאוניות ships
893827231917Otherאחר

י י נ ו א ה Ageהגיל of ship
שנים 2 102091413104Upעד to 2 years

3421614811131334
5  956422734252759

10 142238402327231014
15193115181523281519

ומעלה שנה 2085147720 years and over

פ סת כולו טון)לתה tons)(thousands(אלפי (onnGro s

הכל 1362881,9772,5102,4632,3122,119TOTALסך
אונייה Typeסוג of ship
כללי משא אוניות

67205
254422532646654Cargo ships

צובר 537493576600580Bulkאוניות ships
69831,1861,5951,3551,066885Otherאחר

י י נ ו א ה Ageהגיל o f ship
שנים 2 53118659716114145100Upעד to 2 years

341011428547323821911734
5  911175387361,24177671959

10141094154066326787211014
15 19127801661963623931519

ומעלה שנה 20402313421326920 years and over

כ מ ע gטון)(אלפימ h t (thousand tons)Deadwe i

הכל 1753743,4714,4754,3463,9853,620TOTALסך
משא ל0לי'ן/וכלל'אוניות

342522675Sil817Cargo ships
צובר 9488891,0211,0561,025Bulkאוניות ships

73822,1813,0642,6502,1181,778Otherאחר

I As of 1965 includes data on Israeli ships under foreign flag. זר. בדגל ישראליות אוניות על נתונים כולל החלב1965 1
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PORT SERVICES נמלים שירותי

בנמלים עבודה ותשומת פדיון  י"ח/9. לוח
TABLE XVIII/9.  REVENUE AND LABOUR INPUT IN PORTS

IS million. unless otherwise staled אחרת צוין כן אם אלא ש', מיליוני

19X2 1981 1980 1975 1970 1968

Revenue at current prices שוטפיס במחירים פדיון

הכל 15.620.175.2746.91,920.54,274.7TOTALסך

למטענים 13.017.766.9664.41,731.13,853.8Fromמשירותים freight services

משינוע :12.516.858.1600.01.622.73.596.2Thereofמזה: from marine services

רציף מדמי :4.97.836.6379.71.040.13.185.3Thereofמזה: From wharfage

0.41.08.864.4108.4257.6Fromמאחסנה storage

בסיסיים נמל I1.23.836.192.3243.7From.!משירותי basic port services

לנוסעים 0.20.20.77.620.851.5Fromמשירותים services to passengers

rom~1.31.03.838.876.3125.6משונות miscellaneous

9במחיר 7 א 1Atי 1978 prices

הכל 157.9185.2212.5242.0251.8261.8TOTALסך

למטענים 134.4165.6188.6213.3221.3232.5Fromמשירותים freight services

משינוע :128.1152.7162.0194.9208.4219.9Thereofמזה: from marine services

7.613.619.618.4מאחסנה .12.912.6Thereof: from storage

בסיסיים נמל 9.610.411.316.117.218.4Fromמשירותי basic port services

לנוסעים 1.31.32.02.82.72.7Fromמשירותים services to passengers

10.07.710.89.810.68.1Fromמשונות miscellaneous

Labour input at current prices שוטפים במחירים עבודה תשומת

5.7396,5525,5753,9263,7123,397Employeesשכירים

לשכיר שכר 911053675,37814,48331,866Averageממוצע monthly wages

(שי) perלחודש employee (IS)

עבודה הוצאות 1101365017,73320.76845.413Averageממוצע monthly labour

(שי) לחודש expensesלשכיר per employee (IS)

539 ותקשורת תחבורה



מטענים בנשפך), דלק מיכליות (למעט אוניות י"ח/0ו.תנועת 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

'1951119651970197519801981\982

אוני Movementת2תנועת of ships2

הכל סך 1,3702,1902,9512,8342,9032,9813,108SHIPSאוניות TOTAL
חיפה 1,1681,7251,7361,5441,4881,5021,500Haifaנמל port
אשדוד 71,1271,1801,3121,3901,520Ashdodנמל port
אילת 54881101038988Elatנמל port

אוניות של נטו 2,4404,5895,1746,6659,52010,00610,916TONNAGEOFתפוסה SHIPS
הכל סך DEPARTINGשהפליגו TOTAL
רשום) נפח טונות thousand)(אלפי N.R.T.)

חיפה 2,0263,8563,3394,1815,5105,6585,829Haifaנמל port
אשדוד 201,6512,1323,5683,9764,637Ashdodנמל port
אילת 114184352442372450Elatנמל port

מטע (אלפיתנועת ונותןנים 1tons)Freight traffic (thousand

הכל סך 1,5892,4734,2735,3595,4966,0086,348UNLOADINGפריקה TOTAL
חיפה 1,3202,1733,1403,6183,5793,6763,816Haifaנמל port

אשדוד 199331,4161,5342,0602,156Ashdodנמל port
אילת 54200325383272376Elatנמל port

הכל סך 2181,8363,3453,4866,6576,0216,218LOADINGטעינה TOTAL
חיפה 1931,5671,1061,1461,8191,7531,708Haifaנמל port
אשדוד 41,9011,8433,7933,6823,906Ashdodנמל port
אילת 232338497645586604Elatנמל port

נוסע (אלפים)תנועת Passengertraffiים c (thousand)

הכל סך 115257125146285276259PASSENGERSTOTALנוסעים
141137129Arriving§941326973מגיעים
.2112556מפליגים 73143139130Departing

ישראל דגל של Share(אחוזיםחלקו of Israel flag (percentages)

 המטענים 18.140.938.338.740.136.2FREIGHTתנועת TRAFFIC
הכל TOTALסך
18.951.146.444.543.239.4Unloadingפריקה
12.427.328.033.437.033.0Loadingטעינה

1 Inc. movement in the Tel Aviv and Yafo ports.
2 Including trafifc between Israel ports.

ויפו. ת'יא 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
TABLEXVIII/11. ISRAEL AVIATION SERVICES ON INTERNATIONAL LINES

nrn'
Unit1950196519701975198019811982

בודדות' .noטיסות 4753,1846,0246,7108,3938,6277,939Singleמסי flights'
הטיסות ק"ממרדוק 1,77116,19530,82127,65631,70730,53927,794Flightאלפי distance

1000 km.
טיסה .noשעות 'DO6,56023,46743,42239,23643,65542,25238,578Hours flown

1,000163065467731,2991,3041,155Passengersנוסעים
בתשלום2 :152885027011,1991,2161,086Thereofמזה. revenue

passengers2
בתשלום a"p x 501,3312,5313,2355,2975,2274,803Revenueמיליוניםנוסע passenger

millionsx km.
בתשלום שהובלו דואר tonsוברי 50483745770790840951Revenueטונות mail
בתשלום1 שהובלו 2786,69320,39833,10999,319103,14298,657Revenueמטענים freight'

1 Flight in one direction.
2 I.e., a passenger paying more than 25*$? of the fare.
3 lncl. excess freight of passengers.

אחד. בכיוון טיסה 1

מהמחיר, מ,#'25 למעלה המשלם נוסע 2

נוסעים. של עודף מטען כולל 3

תעופה חברות בשירותי עבודה ותשומת פדיון  י"ח/2ו. לוח
תעופה ונמלי

TABLEXVIII/12.REVENUE AND LABOUR INPUT IN AIRLINE AND
AIRPORT SERVICES

יחידה
Unit196519701975198019811982

כ ; ו י ד ומחיריםפ יש פ 0tט pricesurre nRevenue at c
הכל שיסך 15.935.3131.56,385.2מיליוני 2,766.611,4525TOTAL

IS ת1110ניח
נוסעים מהולכת 12.926.897.84,371.0"מזה: 1 ,920.97,358.7Thereof: from passengers

ודואר מטענים 1.96.123.01,207.0"מהובלת 560.02,553.8from freight and mail
אחריס 1.12.410.7641.4משירותים 206.41,201 fromנ. other services

1במחירי 9 7 8ce sA t1 9 7 8pr i

הכל שיסך 260.0389.1721.8מיליוני 696.8656.2TOTAL
IS million

נוסעים מהולכת 225.0331.1504.9מזה. 496.9443.5Thereof: from passengers
ודואר מטענים 33.742.6134.8מהובלת 130.7134.4from freight and mail
Labourעבודהתשומת input

הכל סך .noשכירים 2,4534,1886,0406,701מסי 6,8906,614EMPLOYEESTOTAL
תעופה 1,9773,4944,5034,708כחברות 4,8274,587In airlines
תעופה 4766941,5361,993"בנמלי 2,0632,027At airports

 עבודה שיהוצאות 3.07.132.91,396.4מיליוני 660.52,923.1LABOUR EXPENSES
הכל ISסך millionTOTAL

תעופה 2.76.427.91,103.5"בחברות 551.92,318.2In airlines
תעופה 0.30.75.0292.9"בנמלי 108.6604.9At airports

לשכיר שכר isממוצע 8612038914,321שי 6,73330,729AVERAGE MONTHLY
WAGESלחודש PER EMPLOYEE

תעופה 9412943416,143..בחברות 8,06835,335In airlines
תעופה 567324910.01Sבנמלי 3,60820,308At airports
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ודואר מטענים נוסעימ, של בינלאומית אוירית תנועה י"ח/3ו. לוח
TABLEXVHI/13.INTERNATIONAL AIR TRAFFIC OF PASSENGERS,

FREIGHT AND MAIL

1949196019701975198019811982

שנחתו 2,2052,9269,0798,18810,93310,8259,806AIRCRAFTמטוסים LANDING
הכל נוסעיםסך

(אלפים)
922231,0511,5342,8472,9452,748PASSENGERSTOTAL

)thousands)
701115347681,4171,4661,367Arrivingנכנסו
221125177661,4301,4791,381Departingיצאו

הכל סך מטענים'
(טונות)

4593,51630,71044,129105,802111,542FREIGHT1 TOTAL
)tons)

2931,48613,52816,57346,39752,183Unloadedנפרקו
1662,03017,18227,55659,40559,359Loadedנטענו

הכל סך דואר
(טונות)

130522),7632,4742,8723,036MAIL TOTAL
)tons)

713219141,4201,8512,004Arrivedהגיע

592018491,0541,0211,032Dispatchedנשלח

I Excluding mail. דואר. כולל לא 1

לישראל שכר טיסות  י"ח/14. לוח
TABLE XVIII/14.  CHARTER FLIGHTS TO ISRAEL

197519761977198019811982

 שנחתו מטוסים
הכל סך

בןגוריון תעופה בנמל
אילת תעופה בנמל

214

206
8

320

259
61

706

570
136

1,959

1,706
253

2,277

2,016
261

2,161

1,857
304

AIRCRAFT LANDING
TOTAL
At BenGurion Airport
At Eilat Airport

הכל סך 43,77570,837166,230587,853656,880610,936PASSENGERSנוסעים TOTAL

נןגוריון תעופה בנמל
הכל סך
נכנסו
יצאו

42,834

21,599
21,235

60,841

30,843
29,998

142,446

72,351
70,095

531,283

265,963
265,320

596,212

297,768
298,444

564,724

283,088
281,636

At BenGurion Airport
total
Arriving
Departing

הכל אילתסך תעופה בנמל
נכנסו
יצאו

941
554
387

9,996
5,472
4,524

23,784
12,173
11,611

56,570
28,501
28,069

60.668
29,649
31,619

46,212
22,432
23,780

At Eilat Airport total
Arirving
Departing
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posts and communication ותקשורת דואר
ותקשורת דואר בשירותי עבודה ותשומת פדיון  י"ח/5ו. rvh

TABLEXV1II/15.REVENUE AND LABOUR INPUT IN POSTAL AND
COMMUNICATION SERVICES

IS million, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא שי. מיליוני

1982 1981 1980 1975 1970 1965 1963

Revenue at current prices
TOTAL

Thereof: postal services
telegraph services

telephone services

TOTAL

Thereof: postal services
telegraph services

telephone services

13,307.0 6,110.0 3,184.9 203.7

867.0 419.0 237.3 18.3

695.0 352.0 192.7 13.7

10,767.0 4,840.0 2,563.8 155.6

At 1978 prices
982.0 949.4

61.0 58.8

76.0 73.6

773.0 739.2

843.4

54.5

62.5

677.3

.55S9

60.7

41.5

407.8

שוטפים במחירים פדיון
הכל 12.117.750.6סך

דואר שירותי 2.63.35.9מזה:

מברקד, 1.01.7J.Sשירותי
טלפונים 7.811.934.4שירותי

305.8

48.4

25.4

190.3

1978 במחירי
הכל סך
דואר שירותי מזה:

מברקה שירותי

טלפונים שירותי

עבודה npulLabourתשומת
 10,42512,36214,11116,12714,35614,24214,268EMPLOYEESשכירים

(מספר) הכל TOTALסך (no.)

6.8577,63810,19412,66212,81712,72112,556Permanentקבועים workers
3,5684,7243.9173.4651,5391,5211,712Temporaryארעיים workers

 עבודה 6.09.216.061.1745.61,768.73,549.9LABOURהוצאות EXPENSES
הכל TOTALסך

5.07.413.955.9720.01,709.13,401.2Permanentקבועים workers
1.01.82.15.225.659.6148.7Temporaryארעיים workers

לשכיר 4862953164,32810.34920,734Monthlyממוצע average
(שי) perלחודש employee (IS)

 עבורה 4.87.412.649.1550.21,298.02,709.1WAGESTOTALשכר
הכל סך
3.95.810.844.6529.21.250.52.591.0Permanentקבועים workers

0.91.61.84.521.047.5118.1Temporaryארעיים workers

לשכיר 3850742543.1947.59515.823Monthlyממוצע average

(שי) perלחודש employee ( IS)
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דואר שירותי  י"ח/16. לוח
TABLE XVIII/16.  POSTAL SERVICES

תקציב Budgetשנת year

Unit §195019601970יחידה 198019811982

וסניפים דואר .noבתי 64114181213214220Postמס' offices and branches
דואר 77218345388390383Postalסוכנויות agencies
נע דואר 52936434547Mobile"קוי Post Routes

נע לדואר קשורות 95550592730766797Localities"נקודות served by
Mobile Post Office

שכורים דואר 1,00015.942.188.490.899.8Rentedתאי post office boxes

הכל סך דואר 1,000,000165360425442Mailדברי total
בא^ 116263314331Dispatchedנשלחו inland
לווו"ל 23525555Dispatched"נשלחו abroad

מחו"ל 26455656Received"התקבלו from abroad

לחו"ל שנשלחו דואר tonsדברי 2897161,6571,5201,460Mailטונות dispatched abroad
אויר בדואר :65169518544555Thereof"מזה: by air mail
הכל 1,0007301,4612,4452,0292,0022,325Parcelsחבילותסך  total

הארץ 1391,0051,7371,5001,4801,810Inlandבפנים
לחו"ל 17131263182190190Dispatchedנשלחו abroad

מחו"ל 574325445347332325Receivedהתקבלו from abroad

לחו"ל אויר בדואר tonsחבילות 845275317395Airטונות mail parcelsoutgoing

הכל סך 1,0001,5702,2081,1121,061Telegramsמברקים total
הארץ 524671805427418Inlandבפנים
לחו"ל 471450678259252223Dispatchedנשלחו abroad

מחו"ל 429431689388351Received"התקבלו from abroad
ים בלב אוניות עם

"

1836384038With ships at sea

תקשורת 

TABLEXVI11/17.
י"ח/7ו. לוח
COMMUNICATION

תקציב Budgetשנת year

Unit 195019601970198019811982יחידה

Telephoneטלפון
.noמירכזות 527889140מסי 143150Exchanges

ניידות 234מהן: 3736Thereof: mobile
המירכזות קויםקיבול 804411,040אלפי 9831,131Exchange capacity

מחוברים ישירים 1,000קוים lines1768369922 860981Direct exchange lines
connected

(כולל ממתינות 1,000132070205בקשות §204225Applications outstanding
ביצוע) .incl)הודעות installation orders)
טלפון 311235261,320מכשירי 1,2301,400Telephones

ציבוריים .noטלפונים 5403,7407,900מסי 7,5408,310Public telephones
בינלאומיים 140850אפיקים 769International channels

נתונים להעברת 462,115קוים 1,332Data transmission lines
הארץ בפנים .m.pשיחות 106 893051,2003,000פ"מ 2,8453,450Inland calls

בינ"ל דקותשיחות .1906,185אלפי . 64,090International calls
הכל סך 1,000 minut. total
972,46830,000יוצאות 23,490Outgoing

ישיר בחיוג 24,990_"מזה: 18,750Thereof: by direct dialling
933,71750.000נכנסות 40,600Incoming

ים בלב אוניות 1851147עם 126141With ships at sea
דקותטלקס Telexאלפי

המירכזות 1,000קיבול minut.4501,9605,680 5,090Exchange capacity
.noמכשירים \ju2801,3503,970 3,6404,300Machines

הארץ בפנים .ri.pשיחות 1000 a"0
2,5139,65921,500 §20,60022,100Inland calls

ביןלאומיות דקותשיחות .1161,843אלפי . 13,430International calls
יוצאות 1,000מזה: minut.

6,050 5,630Thereof: outgoing

m.p.  monitor pulses. מונה. פעימות  פ"מ
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ROADS דרכים

הממשלה והוצאות שטח אורך, לפי סלולות1 י"ח/8ו.דרכים לוח
TABLE XVIII/18. _ ROADS' BY LENGTH, AREA AND GOVERNMENT EXPENDITURE

Budget year תקציב שנת

1982 1981 1980 1979 1975 1970 1965 1961

Length (km.)

TOTAL

Interurban roads

Access roads

Urban roads

(ק"מן אורך

12,360 11,950 11,810 11,502 10,278 9,290 7,673 6,572

3,800 3,434 3,383 3,680 3,366 3,285 3,168 3,073

1,200 §1 ,080 §1 ,020 1,007 965 888 790 744

7,360 §7,436 §7,407 6,815 5,947 5,117 3,715 2,755

הכל סך

בינעירוניות דרכים

גישה דרכי

עירוניות דרכים

Area (thousand sq.m.) מ"רן (אלפי שטח

TOTAL

Thereof: interurban
roads

80,770 78,300 77,028 74,181 65,294 54,671 41,496

25,500 23,525 22,921 (25,000)(22,000) 19,406 16,658 15,270

הכל סך

דרכים מזה.
בינעירוניות

Government expenditure on
maintenance and construction
)IS million at current prices)

להחזקה הממשלה הוצאות
שי (מיליוני ולסלילה
שוטפים) במחירים

כולל 1.66.313.640.8256.8469.01,069.42,996.3GRANDסך TOTAL

1.01.22.57.849.995.9193.5439.9Maintenanceהחזקה

0.44.710.931.5.195.8339.9859.82,491.4Constructionסלילה
בטיחותי 0.20.40.21.511.133.216.165.0Safetyאביזרי equipment'

 בינעירוניות דרכים
הכל סך

1.55.78.622.1159.5274.3506.41.102.3Interurban roads 
total

*1.21.52.38.057.5121.7197.4401.0Maintenanceהחזקה4
0.34.26.314.1102.0152.6309.7671.3Constructionסלילה

הכל אחדותסך 0.10.65.018.797.3194.7563.01.924.0Otherדרגים roads  total החזקה
0.10.41.33.57.412.2103.9Maintenance

0.10.54.617.493.8187.3550.81,820.1Constructionסלילה

1 Excl. roads under private maintenance.
2 As of 1982, incl. roads in the Golan subdistrict.
3 Such as: fences, bicycle paths, lights, etc.
4 Incl. safety equipment.

545 ותקשורת nmnn
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המסעה ורוחב הדרך סוג לפי הבינעירוניות/ הדרכים אורך י"ח/9ו. לוח
TABLEXVIII/19.LENGTH OF INTERURBAN ROADS', BY TYPE AND WIDTH OF ROAD

''מ .Kmק

הדרך סוג

המסעה Width(מטרים)רוחב of road (m.)

Type of orad 3.00
3.99

4.00
4.99

5.00
5.99

7.00 +

הכל סך
Total

6.00'
6.99

מסלולי7.00 חד
Undivided

Dual carirageway דומסלולי

carriagewayהכל סך
Total

מהירה דרך מזה:
Thereof: highway

1 965
הכל סך

ראשית
אזורית
מקומית

3,076
1,556
1,155
365

866 469
260 67
447 295
159 107

548
225
261
62

600 479
'567 338

16 125
17 16

54
40
10
4

 60
 59
 1

TOTAL
Trunk
Regional
Local

1 970
הכל סך

ראשית
אזורית
מקומית

3,239
1,649
1,201
389

699 291
188 48
352 174
159 69

425
140
227
58

912 724
816 287
' 78 354

18 83

44
34
9

 145
 137
 7

TOTAL
Trunk
Regional
Local

1 9 77
הכל סך

ראשית
אזורית
מקומית

3,203
1,639
1,178
387

398 132
163 20
139 80
96 32

206
39
116
51

1,174 1,071
894 314
254 577
26 180

21
16
4
1

 201
 193
 8

TOTAL
Trunk
Regional
Local

1 980
הכל סך

ראשית
אזורית
מקומית

3,382
1,845
1,048
489

334 99
119 22
92 46
123 31

194
17
105
72

1,375 1,087
1,141 276
199 589
35 222

23
13
6
4

54 270
54 257
 11

 2

TOTAL
Trunk
Regional
Local

0
>
v
Z

8
Q
<

a.

>

1 Maintained by government only. בלבד. הממשלה בהחזקת 1



MOTOR VEHICLES מנועיים רכב כלי
הרכב סוג לפי מנועיים, רכב בלי  י"ח/20, לוח

TABLE XVHI/20.  MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE

אנ אלא שנה, צויןסוף Endאחרתכן of year, unless otherwise slated

הרכב סוג
31 111

1951
31 111

1960196519701975198019811982Type of vehicle

הכל 34,10369,580171,309266,233419,389532,430592,916661,671TOTALסך
פרטיותי 9,57823,98080,542147,785279,486405,007453,634512,716Privateמכוניות cars'

13,58221,45341,54166,01396,13887,56996,145104,116Trucks',2משאיות2.1
1,4192,3943,2474,6555,7707,0627,6917,707Busesאוטובוסים

1,2392,4772,6043,4204,5424,8695,5446,142Taxisמוניות
מיוחדי 3948151,3772,3253,3023,0323,4383,476Specialרכב service vehicles3

7,89118,46142,13842,03530,14824,89126,46427,514Motorcyclesאופנועים 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 semitrailer combinations.
3 Such as ambulances, sanitary vehicles, etc.

טון) 0.9 עד מורשה מטען בעל (בעיקרו שימושי דו רכב 1

ל"מכוניות מ"משאיות" ב978ו, החל הועבר,
כגון 3 ותומך. גורר רכב כולל 2 פרטיות".

וכר. סניטריות מכוניות אמבולנסים.

המנועיים, הרכב כלי של הייעור ושנת הממוצע הגיל י"ח/ו2. לוח
הרכב סוג לפי

TABLEXVHI/21.AVERAGE AGE AND YEAR OF PRODUCTION OF MOTOR
VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE

End of year שנד, סוף

מיוחדימכוניות רכב
הכל אופנועיםSpecialמוניותאוטובוסיםמשאיות1פרטיות'סך
TotalPrivateTrucks'BusesTaxisserviceMotorcycles

cars'vehicles'

ז (שנים)הגיל years)Averageלממוצע age
19705.85.16.17.12.27.67.6
19755.75.46.08.42.97.88.4
19787.06.96.59.53.38.610.4
19796.96.86.49.74.09.010.7
19807.47.46.98.94.09.511.2
19817.37.37.07.74.09.211.1
19827.06.96.97.83.99.210.8

כ1982מצבת הרכב Numberofכלי vehicles in 1982
ייצור שנת

Year of production
total1 הכל2 661,671512,716104,1167,7076,1423,47627,514סך

Up to 1961 9,4366,3671,081147231871,631עד
1962196653,21742,4704,85183263444,714
19671971109,53779,96518,2741,393647539,088
19721976197,755151,42436,5612,1261,7991,1744,671
19771981190,480148,54430,1162,8933,1558504,922

1982+101,23883,94113,2323161,0951682,486

/Seenotes to Table XVHI20.
Incl. vehicles of year of production not known.

י"ח/20. בלוח הערות ואה
ידועה. אינה ייצורם ששנת רכב כלי כולל

547 ותקשורת תחבורה



דלק סוג מורשה, מטען לפי מסחרי1, ורכב משאיות  י"ח/22. לוח
ייצור ושנת

TABLEXVIII/22.TRUCKS AND COMMERCIAL VEHICLES1, BY LOAD CAPACITY,

TYPE OF FUEL AND YEAR OF PRODUCTION

1982

End of year שנה סוף

(טונות)קבוצת מורשה Loadמטען capacity group (tons)

דלק המשאיות2סוג Typeכל of fuel and
ייצור Allושנת trucks20.9 yearעד of production

Up to 0.91.02.93.05.96.09.910.014.915.019.920.0+

המשאיות2 104,11635,7074,376כל 50,3156,9733,0028312,161ALL TRUCKS2
88,33135,6432,153בנזין 49,9009627613GASOLINE
15,785642,223סולר 4156,8772,9758252,148FUEL OIL

1961 1,081257200עד 32424818411Up to 1961

693254117בנזין 3045Gasoline
388383סולר 2024318411Fuel oil

196219664,8511,818614 1,556658118153419621966
3,8621,815489בנזין 1,537311Gasoline
9893125סולר 196551171533Fuel oil

1967197118,2747,2601,125 7,3731,6795554117319671971

15,4807,251835בנזין 7,3471611Gasoline
2,7949290סולר 261,66355441172Fuel oil

1972197636,56110,847790 20,1702,3451,14335177219721976
31,63510,829538בנזין 20,140391214Gasoline
4,92618252סולר 302,3061,131350768Fuel oil

1977198130,11611,3251,059 13,8071,47887326591719771981

25,39711,302165בנזין 13,579241247Gasoline
4,71923894סולר 2281,454861261910Fuel oil

1982+13,2324,200588 7,0845552961552541982+

11,2634,1929בנזין 6,992921Gasoline
1,9698579סולר 92556294154254Fuel oil

/I See note I to Table XVIII20.
2 Including not known.

י"ח/20. בלוח 1 הערה ראה 1

ידוע. לא כולל 2
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traffic on nonurban roads עירוניים לא בכבישים תנועה
שנתי) (ממוצע נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה בפח י"ח/23. mb

TABLEXVIII/23.DAILY TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD SECTIONS
)annual average)

רכב כלי Thousandאלפי vehicles
קטע מס
ייו
Road
sectionהקטע 19631970198019811982Descirptionתיאור of
No.road section

ירושלים Telת"איפו AvivYafo Jerusalem
גנות0001010 מחלף ח"איפו

17.118.622.6Tel AvivYafo Gannot intch.
שפירים0001020 גנותמחלף 23.118.026.4Gannotמחלף intch.Shapirim intch.

נת"כ0001030 מחלף שפירים 24.326.8Shapirimמחלף intch. B.G. Airport inlch.
לור0001040 נת"במחלף מחלף


13.615.413.8B.G. Airport intch.  Lod intch.

לטרון0001050 לודמחלף 13.913.614.3Lodמחלף intch.  Latrun intch.
הגיא0001060 שער לטרוןצומת 17.316.118.9Latrunמחלף intch. Shaar HaGay junc.
(הראל)0001070 קסטל מחלף  שורש 11.719.923.221.6Shoreshצומת junc.  Kastel intch. (Harel)

חיפה TelAvivYafoת"איפו Haifa
גלילות0002010 ברוךצומת תל 14.228.140.445.6Telצומת Baruch junc.  Gelilot junc.
נתניה0002050 פולגמחלף 21.818.123.2Polegמחלף intch. Netanya intch.
אולגה0002060 גבעת ינאיצומת 15.820.220.1Yanayצומת junc■ Givat Olga 111x0.

0002070 קיסריה מחלף


3.213.615.8Cesareaנ9.6 intch. 
יעקב זכרון Zikhronמחלף Yaaqov intch.

עתלית0002080 מחלף יעקב זכרו; מחלף
7.810.712.9Zikhron Yaaqov intch. Atlii inlch.

לטרון Ashqelonאשקלוןמחלף Latrun intch.

מלאכי0003020 טוביהצומת באר 1.33.95.28.07.3Beerצומת Tuveya junc.  Malakhi junc.
ראם0003030 מלאכיצומת 3.812.515.815.417.4Malakhiצומת junc.  Reetn junc.

 השבעה ארזמחלף Erezמחסום checkpointHaShiva intch. 
הנקרה ראש Haderaחדרהחיפה Haifa  Rosh HaNiqra

אשקלון0004020 צומת מרדכי 3.510.011.411.7Yadצומת MordekhaijuncAshqelon junc.
רוה0004060 גן אשדודמחלף 16.916.7Ashdodמחלף Gan Rawe intch.
דשל"צ0004070 רוהמחלף גן 12.722.528.220.3Ganמחלף Rawe intch.  Rishon LeZion intch.
השבעה0004080 דשל"צמחלף 5.615.338.738.742.6Rishonמחלף LeZion intch.  HaShiva intch.
שדה0004110 האלוף מסוביםצומת 4.225.739.649.056.6Mesubimצומת junc.  HaAluf Sadeh junc.
בראילן0004120 שדהצומת האלוף 23.339.445.749.9HaAlufצומת SadehjuncBarI Ian junc.
שמואל0004130 גבעת צומת בראילן 6.823.848.334.953.6Barצומת Han juncGiveatShemuel junc.
הרואה0004170 כפר השרוןצומת 3.55.210.710.211.4HaSharonצומת junc.  KefarHaRoe junc.
חדרה0004200 נחל חרושתצומת 6.510.612.2Haroshetצומת junc.  Nahal Hadera junc.
פרדיס0004220 צומת בנימינה 5.06.17.5Binyaminaצומת junc. Fureidis junc.
עכו0004280 ביאליקמחלף ק. 15.211.519.917.918.3QiryatBialikAkkoצומת junc.
4.66.710.612.116.1Akkoעכונהריה0004290 Nahariyya
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שנתי) (ממוצע נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה י"ח/23.נפח לוח
(המשך)

TABLEXVIII/23.DAILY TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD SECTIONS
)annual average) (cont.)

רכב כלי Thousandאלפי vehicles

קטע מ0י
ירך
Road
section
No.

הקטע 19631970198019811982Descriptionתיאור of
road section

שבע הערבהבאר Aravaצומת June. Beer Sheva

דימונה0025010 הערבהצומת 2.13.72.53.3Aravaצומת June.  Dimona June.

שבע0025020 באר דימונה 0.72.64.93.2Dimonaצומת June.  Beer Sheva

רעננה קמה שבעצומת Beerבאר ShevaQama June.  Raanana
קמה0040040 צומת להבים 6.46.35.4Lehavimצומת June.  Qama junc.
פלוגות0040050 צומת קמה 4.26.97.48.1Qamaצומת June.  Pelugot junc.
מלאכי0040060 פלוגותצומת 6.08.316.711.6Pelugotצומת junc.  Malakhi junc.
גדרה0040070 ראםצומת 10.55.518.117.4Reemצומת junc.  Gedera junc.
כיל"ו0040090 צומת נוף תל 5.08.311.710.916.3Telצומת nof junc. Bilu junc.
ביל"ורמלה0040100 4.87.75.67.8Biluצומת junc.  Ramla

על0040120 אל לודצומת 9.213.118.115.0Lodמחלף intch.  ElAl junc.
השרון0040170 סגולההוד 6.59.55.314.517.8Segulaצומת junc.  Hod HaSharon
זכאי0042010 בן דרוםצומת בני 11.67.36.46.0Beneצומת Darom junc. Ben Zakay junc.

רוה0042030 גן עובדמחלף בית 6.012.56.212.612.8Betצומת Oved junc. Gan Rawe intch.

אביברמלה Telתל Aviv Ramla
הרופא0044050 אסף 5.96.85.914.617.6Ramlaרמלהצומת Asaf HaRofe junc.
דגן0044060 בית צומת הרופא אסף 6.920.517.819.018.8Asafצומת HaRofe junc. Bet Dagan junc.
השבעה0044070 מחלף דגן בית 17.230.433.032.636.9Betצומת Dagan junc.  HaShiva intch.

השבעהאזור0044080 12.931.833.429.636.3HaShivaמחלף intch. Azor

חנניה Haderaחדרהעפולהצומת Afula Hanania junc.
אלון0065030 צומת מזרח חדרה 3.87.811.412.6Eastצומת Hadera junc.  Alon junc.

מגדו0065070 פחםצומת אל 1.34.07.77.2Ummאום al Fahm Megiddo junc.

עפולה0065080 הסרגל 5.68.27.9Megiddoצומת junc.  Afula
עלית0065090 2.55.26.64.6Afulaעפולהעפולה Afula Illit.

Otherאחר
העמק0075030 3.74.46.4Nazarethנצרתמגדל Migdal Ha Emeq

עלית0077030 טבריה  פוריה 2.85.53.75.2Poiryyaצומת junc. Teverya Illit
אחיהוד0085010 צומת 3.87.78.9Akkoעכו Ahihud junc.
פינה0089070 ראש .7.5צפת .3.1Zefat  Rosh Pinna
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רכב סוג לפי הארצי, הקילומטראז' אומרן י"ח/24. לוח
TABLEXVIII/24.ESTIMATED KILOMETRAGE, BY TYPE OF VEHICLE

Million km. per year בשנה ק"מ מיליוני

196319651970197519791980§19811982

הכל1 '2,1743,1305,8929,18710,38010,75011,64012,697TOTALסך

:Thereofמזה;

פרטיות 9251,5802,8455,0256,4276,5447,2208,001Privateמכוניות cars

6368032,0113,0672,7943,1053,1403,361Trucks2משאיות2

197244372408431442476501Busesאועובוסיס

182200259320420351376523Taxisמוניות

וקטנועים 363273208213230225Motorcyclesאופנועים and
motor scooters

1 Inc. special service vehicles.
2 Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations.

מיוחד. רכב כולל 1

ותומך. גורר ורכב מסחרי רכב טנדרים. כולל 2

בשבוע יום לפי בינעירוני, ארצי קילומטראז'  י"ח/25. לוח
TABLEXVIII/25.INTERURBAN KILOMETRAGE, BY DAY OF WEEK

1962196519701975197919801981'1982

"נ ק בשנהמיליוני ;r yearkm. peMillior

הכל 1,086.81,758.32,966.34,338.85,144.25,083.35,535.6סך §5,374.0TOTAL

Percentagesאחוזים

אי 16.014.415.615.415.816.015.315.4Sundayיום

הי עד בי ימים
יומי) (ממוצע

15.415.314.915.115.215.215.215.3MondayThursday
)daily average)

וי 13.212.513.113.312.912.912.912.6Fridayיום

9.211.911.710.910510.411.010.8Saturdayשכח

1 As of 1982, incl. traffic in the Golan Subdistrict.
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הדלק וסוג גיל הרכב, סוג לפי לרכב, קילומטראז' ממוצע י"ח/26. לוח
TABLEXVIII/26.AVERAGE KILOMETRAGE PER VEHICLE, BY TYPE AND AGE OF

VEHICLE AND TYPE OF FUEL
Thousand km. ק"מ אלפי

דלק סוג גיל, רכב, Typeסוג ofvehicle, age, type
כולל 198019811982of§1979§197019751978ומשקל fuel and gross weight

הכל פרטיותסך 19.318.418.117.116.216.716.4PRIVATECARSמכוניות TOTAL

שנים 3 22.520.218.820.018.518.119.6Upעד to 3 years

שנים 4  920.218.318.617.717.017.617.249 years

שנים 10  2117.615.516.914.713.714.915.21021 years

שנים +2214.017.314.814.416.215.614.222+ years

הכל 75.772.286.081.468.470.989.7TAXISTOTALמוניותסך
סולר :84.273.086.081.468.470.989.7Thereofמזה: fuel oil

שנים 3 עד :82.078.586.683.867.074.980.3Thereofמזה: up to 3 years

הכל1 '30.532.133.234.135.333.933.0TRUCKSTOTALמשאיותסך
הכל S27.831.630.530.6Gasoline.26.826.927בנוץסך total

(טונות) כולל Grossמשקל weight (tons)

4 עד :26.226.727.627.731.630.230.6Thereofמזה: Up to 4

4.1 9.030.127.928.826.125.834.126.64.19.0

9.1  16.0(34.6)(31.8)(36.1)(47.6)(56.0)9.1  16.0

הכל סך 51.465.760.3158J65.952.951.7Fuelסולר oil total

(טונות) כולל Grossמשקל weight (tons)

9. ו  16.0 ■. Thereof9.1:51.460.855.862.649.550.345.6מזה  16.0

16.126.059.072.572.269.458.752.152.916.126.0

26.1 +61.9(84.0)69.783.669.264.768.126.1 +

 וקטנועים 8.68.78.38.18.48.98.1MOTORCYCLESאופנועים AND MOTOR

הכל SCOOTERSסך TOTAL

עזר מנוע עם אופניים :7.76.46.47.16.4Thereof(8.0)7.7מזה. Bicycles with engine

8.911.39.310.712.411.015.6Motorcyclesאופנועים

9.08.48.28.08.19.27.0Motorקטנועים scooters

1 Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations. תומך. גורר ורכב מסחרי רכב טנדרים. כולל 1
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road accidents דרכים תאונות
מעורבים רכב וכלי נפגעים נפגעים, עם דרבים תאונות י"ח/27. לוח
TABLEXVIII/27.ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES, CASUALTIES AND

VEHICLES INVOLVED

Annual average שנתי ממוצע

1979198019811982
195119591960196919701979

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

עם תאונות
נפגעים

10,577 5,68914,8191436712,71613,17412,727ACCIDENTS INVOL
VING CASUALTIES

 נפגעים
הכל סך

14,327 7,21121,52520,63317,88118,52818,489CASUALTIES
TOTAL

314הרוגים 190627566434436385Fatally injured

קשה 2,420פצועים 1,5573,5383,6223,2653,2773,084Severely injured

קל 11,593פצועים 5,46417,36016,44514,18214,81515,020Slightly injured

מעורבים רכב כלי
עם בתאונות

נפגעים

15,335 7,6092331822,60519,97920,96420,478VEHICLES INVOL
VED IN ACCID
ENTS WITH
CASUALTIES

תושבים' ל100,000 population'Ratesשיעורים per 100,000

עם תאונות
נפגעים

422 320436380328333316ACCIDENTS INVOL
VING CASUALTIES

 נפגעים
הכל סך

572 405634545462469460CASUALTIES
TOTAL

13הרוגים 11181511119Fatally injured

קשה 97פצועים 8810496848377Severely injured

קל 463פצועים 307511434366375373Slightly injured

מעורבים רכב כלי
עם בתאונות

נפגעים

612 428687597516531509VEHICLES INVOL
VED IN ACCID
ENTS WITH
CASUALTIES

1 Average annual dey"" population. (Up to 1960  average 1960 (עד לשנה. ממוצעת קבועה אוכלוסייה 1

annual defaao population). לשנה). ממוצעת נוכחת איכלוסיה 
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תאונה סוג לפי נפגעים, עם דרבים תאונות י"ח/28. לוח
TABLEXVIII/28.ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES,

BY TYPE OF ACCIDENT

1982

הכל19801981 קלותקשותקטלניותסך
TotalFatalSevereSlight

הכל 12,71613,17412,7273392,37210,016TOTALסך

רכב עם 6,0856,4856,3761037755,498Collisionהתנגשות with moving
vehicleנע

רכב עם 166164197336158Collisionהתנגשות with parked
vehicle1עומד1

עצם עם 35339542121135265Collisionהתנגשות with an
obstructionדומם

פגיעה או 4,3664,2133,9751589822,835Runningדריסה over or hitting
רגל aבהולך pedestrian

בתוך בנוסע 638690638265571Injuryפגיעה of passenger
רכב insideכלי vehicle
39339747927185267Overturningהתהפכות
1039679970Skiddingהחלקה
61273456225185352Otherאחר

Incl. collision with vehicle stationary other than for parking. חניה. לשם שלא שנעצר רכב עם התנגשות כולל 1

הנפגע וסוג גיל לפי דרכים, בתאונות נפגעים י"ח/29. לוח
TABLEXVHI/29.CASUALTIES IN ROAD ACCIDENTS, BY AGE AND

TYPE OF INJURED

1982

פצועיםפצועים
הכל19801981 קלקשההרוגיםסך

TotalKilledSeverelySlightly
injuredinjured

הכל1 '17,88118,52818,4893853,08415,020TOTALסך
יל Ageג

(014) 2,6002,5812,539535431,943Childrenילדים (014)
(1564) 11,66412,33312,9352071,98610,742Adultsמבוגרים (1564)
(55+) 1,3831,3371,24876248924Oldקשישים (65+)

הנפגע Typeסוג of injured
מכונית 4,6235,0385,191926634,436Vehicleנהג driver
אופנוע 7878538728117747Motorcycleנהג driver

6,6006,9407,1781011,0875,990Passengerנוסע
אופניים 1,1861,1761,00620183803Bicycleרוכב rider

רגל 4,6384,4804,2181621,0323,024Pedestrianהולך
4741242220Otherאחר

] Incl. injured of age not known. ידוע. אינו שגילם נפגעים כולל 1
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נפגעים עם דרכים בתאונות המעורבים מנועיים רכב כלי י"ח/30. לוח
רכב וסוג תאונה סוג לטי נסיעה, ק"מ למיליון

TABLEXVIII/30.MOTOR VEHICLES INVOLVED IN ROAD ACCIDENTS INVOLVING
CASUALTIES PER ONE MILLION KM. OF TRAVEL. BY TYPE OF ACCIDENT AND

TYPE OF VEHICLE

גלגליםרכנ 4 ויותר.

Vehicles with 4 wheels and more

רכב

:Thereofמור32

גלגלים
תאונה וסוג כוללשנה הכלVehiclesסך Yearמכוניותאוטוסך and type of accident

Grandwith 23Totalפרטיותכוסיםמשאיותמוניות
TotalwheelsTaxisTrucksBusesPrivate

cars

19616.35.15.84.88.04.41961

19625.95.95.74.68.14.21962

19636.14.85.94.87.64.21963

196.)5.84.35.94.87.94.11964

19655.63.64.35.96.63.21965

J 9665.04.93.94.85.72.91966

19683.73.13.93.34.62.61968

19693.57.72.73.32.54.52.71969

19703.28.92.83.72.54.42.71970

19713.37.52.83.32.34.62.81971

19723.06.32.83.42.54.22.81972

19742.45.32.13.02.13.62,31974

19752.35.82.23.21.93.52.21975

19762.3'6.32.23.41.73.22.31976

19772.56.62.43.11.93.82.51977

19782.66.72.52.71.24.32.81978

19792.26.02.12.31.24.32.11979

19801.95.1(.72.30.93.61980

§198)1.85.11.62.30.93.51.81981§

הכל סך 19821.65.11.41.40.83.11.61982 TOTAL
1.13.71.01.10.51.21.2Collisionsהתנגשויות

נע רכב עם :1.13.60.91.00.51.11.1Thereofמזה. with moving
vehicle

רגל בהולך 0.30.70.30.30.20.60.3Hittingפגיעה a pedestrian

בתוך כנוסע פגיעה
הרכב כלי

0.10.00.10.00.01.10.0Injury of_passenger
inside vehicle
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DRIVERS רישיון דרגת לפי לנהוג/ מורשים  י"ח/וג. לוח
TABLEXVIII/31.LICENSED DRIVERS1, BY TYPE OF LICENSE

נהגים

שנה Endסוף of year

1970197319751977197919811982

הכל 439,290592,628713,277816,653927,4471,049,1301,111,944DRIVERSנהגיםסך TOTAL

רישיון2 Typeדרגת of licence2

קטנועים אופנועים,
ותלתאופנועים

111,740125,282136,028143,553147,355162,258168,777Motorcycles, motor
scooters or tricycles

ומשא פרטי רכב
טון 4 ער

416,718585,581699,847806,709919,4171,041,5931,104,649Private cars £ trucks
up to 4 tons

טון 4 מעל משא 137,330183,874200,927219,217232,584251,640258,293Trucksרכב over 4 tons

34,10637,92942,73546,87648,91352,53853,255Taxisמוניות

35,756Buses'20,39222,44324,97927,21928,775335.144אוטובוסים

9,99512,70215,26116,89017,65619,19420,202Semitrailersגוררים

1 Excl. drivers licensed to drive tractors and combines only. ומכונות טרקטורים לנהוג המורשים נהגים כולל לא 1

2 Drivers holding all typesof licences do not 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 מורשים'לנהוג הנהגים מן שחלק מפני הכל לסך מתאים אינו
vehicle.
3 Incl. private car drivers who possess emergency licenses to
drive buses.

פרטי רכב נהגי כולל נ רכב. של סוגים במספר
כלבד. חירום בשעת אוטובוס לנהוג הרשאים

ומין גיל לפי נהגים/ י"ח/32. לוח
TABLEXVIII/32.DRIVERS ', BY AGE AND SEX

שנה Endסוף of year

1 9811 982
Ageגיל

הכל הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל 1,049,130750,000298,6301,111,944786,720325,224TOTALסך

18 24,29019,5684,72229,59723,4486,149Upעד to 18

1924162,236119,22443,012168,202122,83845,3641924

2534381,193253,900127,293391,922258,855133,0672534

35^*4218,470148,58269,888243,593162,40481,1893544

4554134,732100,33734,395143,357105,45737,9004554
556476,94463,00013,94483,53067,55315,9775564

65+50,67645,3415,33551,64046,0695,57165 +

ידוע 58954841103967Notלא known

1 See note 1toTable XV1I1/31. י"ח/ו3.. ללוח ו הערה ראה 1
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וגיל רישיון החזקת שנות לפי נהגים/ י"ח/33. לוח
TABLEXVIII/33.DRIVERS', BY YEARS OF HOLDING LICENSE AND AGE

31 XII 1982

גי' Ageקבוצת group רישיון החוקת הכלשנות סך
Years of holding licenseTotal18 עד

Up to 18
1924253435444554556465 +

ידוע לא
Nol known

total הכל 1,111,94429,597168,202391,922243,593143,35783,53051,640103סך

Less then a year משנה 71,70221,40823,64817,4565,6092,126993462פחות

161,7107,50729,95115,9974,8511,863,002539

260,76860829,87419,4726,3182,696,241559

372,33529,25928,3568,9413,591,7164702

470,67524,71231,2619,1983,424,646434

563,77518,40030,9899,0973,384,535370

659,07310,53334,2659,0273,321,560367

755,41390239,0339,8443,658,633343

855,836_52437,06411,0324,5992,084533

944,78126,09310,5915,0692,3996342

1050,82529,03412,6075,6812,7507521

1140,50521,03610,6804,6092,3661,814

1240,04719,22012,1994,9212,4971,2082

1337,79315,28313,0064,9912,4852,028

1433,66211,39113,4075,1642.4441,2551

1526,8787,08911,7244,516 2,2731,2733

16 +261,4997,94184,56678,94652,36137,59392
Not known ידוע .4,667לא 743999428968055451,006

c

n

F

1 See note 1toTable XVII1/3I. י"ח/ו3. ללוח 1 הערה ראה 1



וביטוח בנקים י"ט. פרק

הכלכלית מהמדיניות כתוצאה השער שינויי את
התפעולי הרווח ב28.10.1977. שהופעלה החדשה

הרווח. על למסים הפרשה לפני הוא

ולמשכנתאות להשקעות הבנקים מאזני

מתייחסים וי"ט/5 י"ט/4 שלוחות הבנקים
בכך בעיקר המסחריים מהבנקים ניבדלים אליהם,
מגייסים הם אמצעיהם את כסף. יוצרי אינם שהם
ברובה מופקדת שתמורתם ערך, ניירות הפצת ע"י
לפי הלוואות למתן פיקדונות קבלת וע"י באוצר,

המפקיד. הכוונת
המאזני כערכם מופיעים וההתחייבויות הנכסים
לשער צמודים שהם במידה רק משוערכים והם
דלאניידי ונכסי בניינים הסעיף בהערכת הדולר.
זה סעיף רושם מהבנקים שחלק המגבלה גם קיימת

סמלי. בערך
של וסטטיסטיקה ישראל בנק מאזן המקור:

ישראל. בנק שמפרסם הבנקאיים המוסדות

ביטוח1 חברות
והסברים הגדרות

ע"י שנעשו עסקאות בעיקר מופיעים בלוחות
עם לוידס ומורשי זרות חברות ישראליות, חברות
שנעשו עסקאות כלולות לא בישראל. מבוטחים
או סניף של תיווך ללא זרות, חברות ע"י בארץ
גם מפרטים העסקים רו"חות בישראל. מורשה
של המאזנים בחו"ל. ישראליות חברות של עסקים
תביעות גם כוללים הישראליות החברות

לארץ. בחוץ והתחייבויות
הוא פעילותן שעיקר זרות, חברות של המאזנים
ולכן הישראלי הביטוח לעניין שייכים אינם בחו"ל,
בישראל. והתחייבויותיהן נכסיהן רשימת רק ניתנת
חלקיים נתונים קיימים לוידס מורשי עסקי על
הנתונים יתר עם לסיכום הללו ניתנו לא כן על בלבד,

העסקים. כדו"חות
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.
ענף של העסקים בדו"ח נכלל 1977 בשנת החל
של סעיף ההכנסות בצד י"ט/8) (לוח כללי" "ביטוח

כללי
זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים כל
בשינויים מעוניינים אם שוטפים. במחירים מובאים
השינויים מן לנכות יש תקופה, לאורך "ריאליים"
השינויים את שוטפים במחירים הכספיים בנתונים
כמדד 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

.1982 בדצמבר 31
המוסדות של המאזנים סיכום הוא י"ט/2 לוח
למשכנתאות הבנקים (מאזני בישראל הבנקאיים
לרבות כלולים) אינם הדואר בנק וכן ולהשקעות
נוכו לא זה בסיכום בארץ. הפועלים הזרים הבנקים

הבנקאיים. המוסדות בין ההדדיות היתרות
מוסדות, חברות, פרטים, כולל "ציבור" המונח
ומערכת הממשלה למעט וכר, מקומיות רשויות

הבנקאות.
כוללים וכספיים" בנקאיים "מוסדות הסעיפים
בנקים כגון בסיכום, נכללים שאינם מוסדות גס

למשכנתאות.

של תפעולי ורווה הוצאות הכנסות,
הבנקאיים המוסדות

של התפעולי הרווח את מראה י"ט/3 לוח
ההוצאות ניכוי לאחר הבנקאיים המוסדות

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,

וסעד. רווחה שירותי  כ''ה בפרק הפיסיים. הנתונים עם יחד מובאים, לאומי לביטוח המוסד של הכספיים הנתונים 1
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של ופיצויים תגמולים קופות אחרות. קופות
אחרות. וקופות בודדים מפעלים

קרנות
תשלומים למתן שנועדה קרן פנסיה: קרן
חלקית או מוחלטת פרישה לארור לעובד תקופתיים
לאחר לשאיריו או מחלה, או גיל מחמת מעבודתו.

מותו.
סכום לתשלום שנועדה קרן תגמולים: קרן
מותו), לאחר לשאיריו (או לעמית חדפעמי
קרנות נכללו זו בקבוצה לזכותו. שיצטברו מכספים

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
על אינן אשר חופשה קרנות וכן הדדי. ביטוח קרנות

הדדי. בסיס
שיערוך. לפני  רכישה בערך השקעות

ערך בניכוי המשוערך הערך שיערוך. הפרשי
בשנת החל בשער. שהצטברה והריבית הרכישה
הקרנות. בחשבונות השיערוך הפרשי נכללו 1975
ע"י שהוכרו השקעות, סוגי 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 העוברו 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
ל גמל קופות סקר על יותר מפורטים הסכרים
הסטטיסטי לירחון ב"מוסף מופיעים 1981
ישראל בנק ערך ב1979 .1982 ,6 מס' לישראל",

דומה. במתכונת הסקר, את
מקורות

הכספיים מהדו"חות 1971 ער התקבלו הנתונים
מס נציב ע''י המאושרות הגמל קופות של השנתיים
על מתבססים הנתונים ב1972 החל הכנסה.
יסוד המשמשים הגמל, לקופות הנשלחים שאלונים
מידי עורכת לסטטיסטיקה המרכזית שהלשכה לסקר

שנה.

לא לכן שקורס שנזקפה, וריבית השקעתי" "רווח
דו"חות "סיכום נתוני גם זה. כדו"ח בחשבון נכלל
והובאו בהתאם שונו י"ט/9) (לוח והפסד" רווח

.1977 נתוני עם השוואתי לבסיס
מהסיכון חלק של העברה כל הוא משנה ביטוח
בוצעו אשר ביטוחים למעט למבטח, ממבטח

מבטחים. מספר ידי על במשותף
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
לוירס מורשי דו"חות ועל בישראל הפועלות
אומדנים הם 1982 לשנת הנתונים בישראל. (לונדון)
הביטוח חברות של ארעיים דו"חות על המבוססים
הדו"חות של הטיוטא הכנת את כבר שסיימו

הכספיים.

גמל קופות
ומקורות הגדרות

גמל קופות
אגודה חברה, לכל כולל שם היא גמל קופת
מיוחדת חקיקה לפי שהוקמו תאגיד או שיתופית
לכל או חופשה פיצויים, קיצבה, לתשלום ושנועדו
האוצר משרד ע"י שאושרה אחרת דומה מטרה

לתקנות. בהתאם והמהנהלת
הקופות סיווג

קרנות. מספר להיות יכולות אחת גמל לקופת
בקופה הקיימות הקרנות סוגי פי על הן נערך הסיווג

הנהלתה. פי על והן
פנסיה קרנות שלהן קופות פנסיה: קופות

נוספות. קרנות עם או בלבד
 מוסדות ליד ופיצויים תגמולים קופות
פיננסיים,. מוסרות שמנהלים קופות פיננסיים:
משותפות קרנות או פיצויים תגמולים, קרנות ולהן
אין זו בקבוצה הגמל לקופות ולפיצויים. לתגמולים

פנסיה. קרנות
קרנות שלהן קופות השתלמות. קופות

בלבד. השתלמות

נבחרים פרסומים

1981 בישראל ביטוח עסקי 707

מיוחדים פרסומים
1971 ;1972 בישראל גמל קופות 5נ4
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banking בנקים
ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכומ  י"ט/1. לוח

TABLE XIX/I.  STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BANK OF
ISRAEL

שנה סוף שוטפים; במחירים שי, ISמליוני million, at current prices; end of year

19781979198019811982

הכל סך 12,69425,41756,322114,964263,787ASSETSנכסים TOTAL

לא^ חרץ כלפי Foreignתביעות assets
חוץ במטבע ונכסים 5,09311,02925,61855,272129,070Goldזהב and assets in foreign

currency
חוץ במטבע אחרים 5281346761047,347Otherנכסים assets in foreign currency

לממשלה Governmentאשראי debt
. נטו מועד ארוך 2,6132,6674,3005,56629,662Longחוב term debt (net)

ארעיות 4161,5421,15918,98051,675Provisionalמקדמות advances

ערך וניירות אחר Otherאשראי discounts, advances and loans
andsecurities

ישראלי במטבע ,5731,4003,0705,06613,148Discountsאשראי advances and loans
in Israeli currency

חוץ במטבע ,2,7356,58916,21317,2645,207Discountsאשראי advances and loans
in foreign currency

ערך 5111,4793,9249,55822,044Securitiesניירות

אחריפ 2235781,3623,1545.634Otherחשבונות accounts

הכל סך 12,69425,41756,322114,964263,787LIABILITIESTOTALהתחייבויות

במחוור ומעות כסף 9751,3762.5375.36010,722Banknotesשטרי and coins in circulation
שהוקצו מיוחדות משיכה 1062998231,9283,960Allocationsזכויות of special clearing

rights

pxV לחוץ Foreignהתחייבויות liabilities
לקרן 1853376981,1491,011Liabilitiesהתחייבויות to the I.M.F.

הבינלאומית המטבע
אחרות 3989130268490Otherהתחייבויות liabilities

של חוץ מטבע 6441,0402.3344,28114.866Depositsפיקדונות of Government and
המוסרות ושל Nationalהממשלה Institutions in

foreignהלאומיים currency

של חוץ במטבע Depositsofbankingפיקדונות institutions
בישראל בנקאיים inמוסדות Israelin foreign currency

תושב לא סיקדונות !10,78828,306Agains!8151,8984,59כנגד nonresident deposits
תושבפיצויים פיקדונות 5,01510,02519,63537,48284,122Againstכנגד resident deposits

restitution
אחרים תושב פיקדונות 3,3127,53818,06237,77286,371Againstכנגד resident deposits other

מוסדות של 0729042.0074.42412.687Deposits,/פיקדונות ofbankingand fmancial
בישראל וכספיים institutionsבנקאיים in Israel

אחרים 1302004056841.465Otherפיקדונות deposits
אחרים .3991.2114.1009.82818חשבונות 787Other accounts

מילואים וקרן הבנק 25001,0001,0001,000Capitalהון and reserve
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הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום  י"ט/2. לוח
TABLE XIX/2.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF BANKING INSTITUTIONS

שנה סוף שוטפים; במחירים ש'. ISמיליוני million. at currenl prices: endof year

197519781979198019811982

הכל סך  11,89554,840120,663298,907676,787,686,687ASSETSנכסים  TOTAL

הכל ישראליסך 7,09728.28959.332149.960347,309885,433Israeliמטבע currency total

הצמדה הפרשי :1,73410,47790,44392,380217,392581,168Thereofמןה: linkage differentials

ומעות כסף 20971714379472,297Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 3641,0619211,9764,29012,116Depositsפיקדונות with Bank of Israel
במוסדות והלוואות 3051,7313,6708,60518,40310,694Depositsפיקדונות and loans with
בישראל וכספיים bankingבנקאיים and financial

institutions in Israel

לציבור 2,6627,59314,27433,64971,551226,986Creditאשראי to the public

לממשלה 1,8429,33821,67558,171145,506384,165Creditאשראי to the government

ערך 70,358171,511Investments§1,0565,16011,69029,739ניירות in securities

אחר ורכוש הבנק 792113626791,7584,037Bank'sבנייני premises and other

property

לקוחות 4511,4402,4686,00911התחייבויות ,56328,770Customers' liabilities
אחרים 3181,6584,10010,69522,99344,857Otherחשבונות accounts

הכל חוץסך .4.79826,55161.331148מטבע 947329,478801,254Foreign currency total

ומעות כסף 5731773717141,666Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק !,1,4339פיקדונות 6319,44742,33590,934214,337Deposits with Bank of Israe
במוסדות והלוואות 1,0016,04713,52437,23190,858227,025Depositsפיקדונות and loans with

וכספיים bankingבנקאיים and financial

institutions

לציבור 1,2986,91517,46941,79181,197193,110Creditאשראי to the public

לממשלה 4061,3672,7275,73812,80726,81אשראי 1Credit to the government

ערך 211586032,2468,86024,567Investmentsניירות in securities

לקוחות '5832,6036,77216,96738,659100,520Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 2,2685,44913,218Other(5022461חשבונות 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.)

סוף שוטפים; במחירים שי, ISשנהמיליוני million, at current prices; end of year

197519781979198019811982

הכל סך 11,89554,833120,663298,907676,7871,686,687LIABILITIESTOTALהתחייבויות

הכל ישראליסך ,7.15828מטבע 47459.619150,824350, 720896,304Israeli currency total

הצמדה הפרשי :1,74410,63729,67788,821213,743570,081Thereofמזה: linkage differentials

עצמי 2199121,4423,8978,33526,441Equityהון capital

הוניים חוב 773473256662,0314,477Capitalשטרי notes

ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

2298431,6664,2569,6988,254Deposits and loans
from banking and
ifnancial institutions

ישראל מבנק 2496061,3822,9964,89012,758Loansהלוואות from the Bank of Israe

הציבור 2,2839,07718,63445,800108,725322,144Depositsפיקדונות of the public

למתן מאושרים פיקדונות
הלוואות

2,79712,52727,95974,991175,210415,941Authorized deposits for
granting loans

ממשלה 4621,2532,2034,38010,23331,651Governmentפיקדונות deposits

חשבון על התחייבויות
לקוחות

4511,4402,4686,00911,56328,769Liabilities on behalf of
customers

אחרים 3911,4703,5407,82920,03545,871Otherחשבונות accounts

הכל חוץסך 4.73726.35961,044148.083326,067790,383Foreignמטבע currency total

הוניים חוב 182544659622,0724,511Capitalשטרי notes

ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

1,3056,16414,02534,18185,859217,215Deposits and loans
from banking and
financial institutions

ישראל מבנק 3732,7356,58316,18421,82620,596Loansהלוואות from the
Bankof Israel

הציבור 2,26513,69631,21473,913162,988400,369Depositsפיקדונות of the public

למתן מאושרים פיקדונות
הלוואות

52595041,0232,72918,150Authorized deposits for
granting loans

הסוכנות הממשלה, פיקדונות
למתן ואחרים היהודית

הלוואות

1484629332,2286,50115,630Government, Jewish Agency
and other deposits,
earmarked for loans

חשבון על התחייבויות
לקוחות

אחרים חשבונות

583

41

2,603

186

6,772

548

16,967

2,625

38,659

5,433

100,521

13,391

Liabilities on behalf of
customers

Other accounts
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הבנקאיים1 המוסדות של תפעולו ורווח הוצאות הכנסות,  י"ט/3. לוח
TABLE XIX/3.  INCOME, EXPENDITURE AND OPERATIONAL PROFIT OF BANKING

INSTITUTIONS'

שוטפים במחירים שי. ISמיליוני million. at current prices

197019751979198019811982

הכל סך 1281,71929,41589304197,640533,319INCOMEהכנסות TOTAL
בבנק מפיקדונות 27554911,4782.7035.180nlerestריבית on deposits held with the
ובמוסדות Bankישראל of Israel and other bank
אחרים ingבנקאיים institutions in Israeli
ישראלי currencyבמטבע

וניכיון מהלוואות 701,07619,32158,916125,204361.173Interestריבית on loans and bills dis
ישראלי במטבע countedשטיות in Israeli currency

נטו ערך ניירות מעסקי 142665,73517.03436.67498,003Metהכנסות income from securities (incl.
ודיבידנדים) ריבית interest(בולל and dividends)

בבנק מפיקדונות 2293,12510,13628,54456,901Interestריבית on deposits held with the
ובמוסדות Bankישראל of Israel and other bank
אחרים ingבנקאיים institutions and on loans

שטרות וניכיון andומהלוואות bills discounted in
חוץ foreignבמטבע currency

אחרות והכנסות 17937431,7404.51512,062Commissionעמלות and other income
הכל סך 1201,59428,32086,091192,146523,706EXPENDITURETOTALהוצאות

ומשכורת 241191,0012,6366,77715.757Wagesשכר and salaries
פיקדונות על 149,616428,124Interest!13523,20270,43,!76ריבית paid on public and

והממשלה governmentהציבור deposits
ישראלי inכמטבע Israeli currency

מבנקים פיקדונות על 8604961,6463,1569,029Interestריבית paid on deposits in
ישראלי2 כמטבע ישראל banksובבנק and in the bank of Israel

in Israeli currency2
הצמדה והפרשי 1082275381,759Interestריבית and linking diffe

חוב שטרי rentialsעל paid on bonds
ישראל בבנק פיקדונות על 2022,7999,31427,50655,996Interestריבית paid on deposits in

אחרים בנקאיים theובמוסדות Bank of Israel and in
וניכיון הלוואות otherעל banks and on loans
ד/רץ' במטבע andשטרות discounting of bills

inforeicn currency1
ריבית כולל מינהליות. 12797141,8374.55313,041Administrativeהוצאות expenses. incl.

נזילות4 גירעונות interestעל on liquidity deficits'
הכנסה למס andוריבית interest to income tax

 תפעולי 81251,0953,2135,4949,613OPERATIONALרווח PROFIT
הכל TOTALסך

I Incl. branches of foreign banks active in Israel; excl. the Israel
Bank of Agriculture.
2 Incl. bonds and other notes in Israeli currency.
3Incl. bonds and other notes in foreign currency.
4 Incl. bad debt reserves, various taxes (except income tax).
donations and expenses connected with linkage differentials.

כולל לא ■p^^ הפועלים זרים בנקים של סניפים כולל 1

לישראל. החקלאות בנק את
ישראלי. במטבע התחייבויות ושטרי אג"ח כולל 2

חוץ. במטבע התחייבויות ושטרי אג"ח _נולל 3
למס (פרט שונים מסים מסופקים. לחובות הפרשה כולל 4
הצמדה. להפרשי בקשר שנעשו והוצאות תרומות הכנסה).

563 וביטוח בנקים



להשקעות הבנקים מאזני סיכום  י"ט/4. לוח
TABLE XIX/4.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF INVESTMENT BANKS

IS million. at current prices; end of yea 1 שנה סוף שוטפים; במחירים . ש' מיליוני

ASSITS TOTAL

Deposits with Hank ol' Israel

Deposits and loans with bunk

ing and linancial institutions

Credit to the public

Credit to the government

I nvestments ווו securities

Bunk's premises and other
properly

Customers" liabilities

Oilier ;jccount.s

Amounts receivable lor
!inkiige and exchange

insurance

\9H2 I9SI I9M 1979 (978 1975

1 13,846 38,968 19,156 7,810 4,550 1,0

8

2171.5852X788.20819.5X752.113

6001.5822,4384,9588.86534.495

6848(17712.0484.619I2. 37S

1352822351 ,098

1165ו

י.4855131162 1 799י.

וליו71וי34] 1אי. .259

7651.4383.4274.9X011 704

הכל נכסיםסך

ישראל ככנק פיקדונות

במוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

לציבור אשראי
לממשלה אשראי

ערך בניירות השקעות

אחר ורכוש הבנקים בנייני

לקוחות התחייבויות

אחרים חשבונות

ביטוח בגין לקבל סכומים
ושער הצמדה

הכל סך 1.0884,5507,81019,15638,968113,846LIABILITIESהתחייבויות TOTAL

עצמי 901401815961הון .6853.258tiquity capital

הוניים חוב ושטרי חוב 3561.925tאיגרות f/t94"19.38050.534iionds and capital notes

Deposits and loans from bank ממוסדות והלוואות S29.3191.3942.1894.7468.70127פיקדונות

וכספיים ingבנקאיים and financial institutions

היהודית הסוכנות 45242726211Jewishפיקדונות Agency deposits

הלוואות forלמתן granting loans

הממשלה 1157681.2872.8675.88718.899Governmentפיקדונות deposits

אחרים מוסדות 521343179212.32310.194Otherפיקדונות institutional deposits

לקוחות "4855131162313799Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 63HI'654006582.333Otherחשבונות accounts

I Included in 'other inslitutional 'deposits. אחרים". מוסדות "בפיקדונות כלול 1
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למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום  י"ט/5. לוח
TABLE XIX/5.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF MORTGAGE BANKS

is million. at current prices: end of year שנה סוף שוטפים. במחירים שי, מיליוני

19751979198019811982

הכל סך  1,6118,46819,15041,710116,588ASSETSנכסים  TOTAL
בנקאים במוסרות fפיקדונות 3Deposits with banking institutions

המבוצעות הלוואות למתן 2,1585,50011,24628,690Depositsforפיקדונות granting loans granted by
וכספיים בנקאיים מוסדות ידי ]על 276banking and financial institutions

באוצר 1591,0382,1944,2439,011Depositsפיקדונות with the Treasury
הצמדה ביטוח בגין לקבל 1453205831,053Amountsסכומים receivable for linkage and

התחייבויות על exchangeושער insurance on liabilities

הכל סך  לציבור 1,0154,48810,03223,88270,009Creditאשראי to the public total

מקומיות 1194597971,6973,757לרשויות local authorities

לשיכון 
אחרים למבנים 

752

40
( 3,513| 94

8,17519,6863.944
 housing
 other buildings

לקבלנים 703627381,91260,785מקדמות advances to contractors
בנייה andולחברות building companies

בנות) חברות (כולל 34593225871,523לאחרים other (incl. subsidiaries)

ערך 132015101,2363,619Securitiesניירות

ניידי דלא ונכסי הבנק '281124126Banksבנייני premises and real estate
בעד לקוחות של 762094229952,990Liabilitiesהתחייבויות on behalf of customers for

אחרות והתחייבויות guaranteesערבויות and other liabilities
אחרים 672211614971,090Otherחשבונות accounts

הכל סך  1,6118,46819,15042,706116,588LIABILITIESהתחייבויות TOTA L

ועודפים קרנות 412594639212,311Surplusהון reserve capital
הוניים חוב 11650101229Capitalשטרי notes

אחרים ושט"ח חוב 5943,6918,75417,10840.522Bondsאיגרות and other notes
למתן מאושרים 1851,3363,0336,92519,893Approvedפיקדונות deposits earmarked

וכספיים בנקאיים ממוסדות forהלוואות loans from banks and
financial institutions

אחרים מאושרים Otherפיקדונות approved deposits
הלוואות: earmarkedלמתן ז0) loans:

בנייה ומחברות מקבלנים 1083015441,1473,338 from contractors and
building companies

מאחרים 892966011,3164,677 from others
ארוך לטווח צמודים 6682091,2996,756Longפיקדונות term linked deposits

ממשלה 3651,3923,4939,59229,331Governmentפיקדונות deposits

תוכניות לפי שהופקדו 493256971,4473.400Approvedחסכונות saving schemes

מאושרות חיסכון
אחרות והתחייבויות Guaranteesערבויות and other liabilities on

לקוחות' 762094219962,991behalfofלחשבון customers'
אחרים 985758851.8543.140Otherחשבונות accounts

I As of June 1975. includes guarantees according to the
sales law.
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INSURANCEביטוח

השנה ותביעות ששולמו תביעות שנתקבלו, פרמיות  י"ט/6. לוח
ביטוח ענף לכיי בישראל,

TABLE XIX/6.  PREMIUMS RECEIVED, CLAIMS PAID AND CLAIMS FOR THE YEAR

IN ISRAEL, BY INSURANCE BRANCH

IS thousand, at current prices שוטפים במחירים ש', אלפי

*1982 § 1981 1980 1975 1970 1965 1960 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

CLAIMS FOR THE YEAR'
By Israeli companies
By foreign companies
By Lloyd's brokers

Life insurance
6,209,902 2,368,310 959.14S

חיים ביטוח
*4,886 12,429 5,022 1,123 179

1,989,962

2,096,405

1319414.54911.11163,912953,3422,356,478

9553558995,71582.290191,796

481824731,2668655,78111,707


5210922 125

364031,4824,06520,575318,041843,218

182871.2013,62720,028315,985837,384

518995421,72622,24359,434

181162813984641,9875.798




§40§8356936

384071,4834,12421,136328,106874,666

192911,1973,68320,655325,631867,635

191162864414812.4037.001

7230

שנתקבלו1 פרמיות
ישראליות חברות ע"י
ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל משנה
זרות חברות ■

לוידס מורשי ■

ששולמו2 תביעות
ישראליות חברות ע"י

ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל משנה
זרות חברות ע"י
לוידס מורשי ע"י

השנה3 תביעות
ישראליות חברות ע"י

זרות חברות ע"י
לוידס מורשי ע"י

חב ו ט cיכללי ensura nr a 1 iGene

שנתקבלו1 5435,70117,23839,029173,5966,573,339פרמיות 2,731,44314332,063PREMIUMS RECEIVED1

ישראליותע"י 3023.92512.50329,822138,1792,394.5845,878,51313,580.429Byחברות Israeli companies

ביטוח ע"ח :1631,9296,48914,54845.354799,1721,930,9744.017,485Thereofמזה: on account of
בחו"ל reinsuranceמשנה abroad

"י זרותע 1781.2623,0155,49424.914214,548440,268733.925Byחברות foreign companies
לוידסע"י 635141.7203,71310.503122.311254,558517,709Byמורשי Lloyd's brokers

ששולמו2תב 2042,3859,16718,49175,7131,439,5143,262,8168,173,607CLAIMSעות PAID2

"י ישראליותט 941,6096.25814,15660,0611חברות ,277,3942,964,5497,460,529By Israeli companies

ביטוח ע"ח :579313.7377,86022,299517,2331,291.4862.601,166Thereofמזה: on account of

ע"י
בחו"ל משנה

זרות 775951.8542,49310,49896,180197.847423,843חברות

reinsurance abroad
By foreign companies

ליידסע"י 331811.0551,8425.15465,940100,420289,235Byמורשי Lloyd's brokers

השנה3תב 2372.88610,45723,603109,4822,598,5846,681,6304,780,917CLAIMSיעות FOR THE YEAR1

ישראליותע"י 1261.9067.46918,93090,5552.383,8536,010,8764,279.183Byחברות Israeli companies

זרותע"י 787571.7002,79113.2181חברות 15.268277,801553,340By foreign companies

לוידסע"י 332231.2881.8825.70999,463392.95351,606Byמורשי Lloyd's brokers

inci. credit lies) "■". """ ^1"y m* tumn w, also דמי גם כולל 1979 (עד פוליסה ודמי רישום דמי כולל ו

? י י""!0" J,^mes on settlement ofc1aims;exdudingincrease בתביעות גידול כולל אינו תביעות; ליישוב הוצאות 2שיכולל

Lcl^t^tZS!!t expenses <>n sc;,/emenls of claim., and וגידול תביעות ליישוב הוצאות ששולמו. תביעות ייכ"לל 3

 י תלויות. בתביעות
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בישראל, השנה ותביעות שנתקבלו כללי ביטוח פרמיות  י"ט/7. לוח
ביטוח ענף לפי

TABLE XIX/7.  GENERAL INSURANCE PREMIUMS RECEIVED AND CLAIMS FOR
THE YEAR PAID IN ISRAEL, BY INSURANCE BRANCH

IS thousand, at current prices שוטפים במחירים שי, אלפי

השנה2 תביעות
Claims for the year2

1981 19S0 1979

שנתקבלו' tver\D
Premiums received'

1981 1980 1979

GRAND TOTAL 6,681,630 2,598,584 1,037,400 6,573,339 2,731,443 1,241,208 כולל סך

Loss of property insuranca (incl. comprehensive)
Total

By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance
abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

Motor vehicles insurance
Total

By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance
abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

998.767
911,139
586,819

79,405
8,223

440.043
393,585
265,143

40,754
5,704

233.908
198,432
139,099

32,319
3,157

3.848,511 1.538.285 576,013
3,757,727 1,502,838 554,696
1,059,052 283,448 95,878

2,156,195
1,934,320
1,057,658

194,979
26,896

2.432.397
2,308,569
188,785

מקיף) (כולל רכוש אובדן מפני ביטוח
903,125
789,986
456,327

101,194
11,945

376.646
332,273
178,987

39,920
4,453

הכל סך
ישראליות חברות ע"י
כיטוח ע"ח מזה:
כחו"ל משנה

זרות תכרות ע"י
לוידס מורשי ע"י

מנועיים רכב כלי ביטוח

84,314
6,470

33,361
2,086

20,011
1,306

979,484
934,730
66,957

123,828 44,753

486.692
469,601
38,640

17,087
4

הכל סך
ישראליות חברות ע"י
ביטוח ע"ח מזה.
בחו"ל משנה

זרות חברות ע"י
לוידס מורשי ע"י

Third party insurance (incl. employers liability) מעבידים) אחריות (כולל שלישי צד כלפי אחריות מפני ביטוח
Total

By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance
abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

581.052
521,346
206,082

46,238
13,468

224,375
201,301
67,304

19,436
3,638

Vessel, aircraft and freight insurance
Total

By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance
abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

377,800
290,907
218,293

45,127
41,766

140. 189
117,798
81,012

12,542
9,849

55.614
50,416
18,102

5,106
92

55.015
42,549
30,057

6,440
6,026

418,290
369,229
79,965

38,488
10,573

177.581
152,897
28,999

21,477
3,207

45.344
40,991
4,563

4,265

הכל סך
ישראליות חברות י

כיטוח ע"ח מזה:
כחו"ל משנה

זרות חברות י

לוידס מורשי י

בהובלה ומטענים אוירונים אוניות, ביטוח
519,555
406,497
253,796

42,796
70,262

248,392
183,297
110,845

28,629
36,466

118,893
90,599
60,226

11,985
16,309

הכל סך
ישראליות חברות ע"י
כיטוח ע"ח מזה:
בחו"ל משנה
זרות חברות ע"י
לוידס מורשי ע"י

Health and hospitalization insurance (incl. personal accidents) אישיות) תאונות (כולל מחלותואשפוז מפני ביטוח
Total

By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance
abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

150.723
143,119
25,210

5,460
2,144

59.663
54,645
10,108

2,302
2,716

26.251
23,993
4,696

1,674
584

297,604
273,106
54,139

15,494
9,004

118.316
107,355
22,662

7,672
3,289

57,193
50,953
11,293

4,517
1,723

הכל סך
ישראליות חברות ע"י
ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל משנה

זרות חברות ע"י
לוידס מורשי ע"י

מפני אחליםכיטוח Otherסיכונים irsks insurance
הכל 156.440304.545749.29890,599196.029724,777Totalסך

ישראליותע" תכרות 116,437226,319586,79257,7971י 13,686386,638By. Israeli companies
ביטוח ע"ח :56,566113,382296,63132,32385,063296,027Thereofמזה: o/a of reinsurance
בחו"ל abroadמשנה

זרותע" חברות 9,48110,82324,6839,6816,87317,257Byי foreign companies
לוידסע" מורשי 30,52267,403137,82323,12175,470320,882Byי Lloyd's brokers

7 Incl. registration fees and policy fees (until 1979, also incl, דמי גם כולל ,1979 (עד פוליסה ודמי רישום דמי כולל /

credit fees). ■ אשראי).
2 incl. claims paid, expenses on settlement of claims and וגידול תביעות ליישוב הוצאות ששולמו, תביעות כולל 2
increase in pending claims. תלויות. בתביעות
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עיקרי ענף לפי ביטוח, עסקי דו"חות סיכום  י"ט/8. לוח
שוטפים במחירים ש'. אלפי

בישראל עסקים
Excl. reinsurance in Israel בישראל משנה ביטוח ישראליותללא חברות

הכל סך
Total

זרות חברות
Foreign

companies

ישראליות חברות
Israeli companies

משנה ביטוח
כחו"ל

Reinsurance
abroad

19801981198019811980198119801981

ח ביטוח
הכל סך  821,0642,075,1746,3379,047814,7272,066,12760,755155,126הכנסות

חדפעמיות 59,014174,4491,5562,75657,458171,69338פרמיות

ראשונה שנה 172,140469,9629981,687171,142468,27512,44841,392פרמיות
חידוש 727,9691,723,7743,2277,264724,7421,716,51069,804150,404פרמיות

השקעות של ערך 2,772,8206,103,2811084,1562,772,7126,099,1251,6576,632התאמת
מימוש ורווחי צמודות

ודיבידנד 300,219735,7942,8886,209297,331729,585ריבית
ביטוח עתודת הגדלת 3,211,0987,132,0862,44013,0253,208,6587,119,06123,19243,302פחות;

ביטוחי ורווח 821,0642,075,1746,3379,047814,7272,066,12760,755155,126הוצאות
הכל סך 

מוות מקרי השנה': 93,813253,1207563,01193,057250,10923,56963,117תביעות
תקופה 57,523127,64324584657,278126,797תום

4,21314,0364,21314,0363983קצבאות
פוליסות 171,944478,6778612,057171,083476,620פדיון

למבוטחים 5411,1605411,08773דיבידנד

פעמי) (וחד ראשונה שנה עמילות: 60,501181,52160,501181,5217,44121,555דמי
חידוש 71,378165,75329925671,079165,49722,41234,826פרמיות

רפואיות ובדיקות הנהלה 178,994444,2833,8648,081175,130436,202הוצאות


לסיכונים עתודה 95,373230,24195,373230,241הפרשה
הכלל מן יוצאים

ביטוחי 86,784178,7402296,29187,013185,0317,29435,545רווח

ו ט י כלב יח ל
הכל סך  3,054,6337,334,107204,206440,5102,850,4276,893,597671,5581,634,813הכנסות

2,164.6945,241,850173,604360,7041,991,0904,881,146799,1721,930,974פרמיות
פוליסה דמי רישום, 444,4381,076,93140,94479,564403,494997,367דמי

אשראי2 164,249597,4076,32630,519157,923566,888דמי

שנזקפה וריבית השקעתי 888,2311,654,92725,08344,338863,1481,610,58914,62151,361רווח
ביטוח עתודת הגדלת 606,9791,237,00841,75174,615565,2281,162,393142,235347,522פחות:

ביטוחי ורווח 3,054,6337,334,107204,206440,5102,850,4276,893,597671,5581,634,813הוצאות
הכל סך 

יישובן והוצאות תביעות 1,373,5743,163,39696,180197,8471,277,3942,964,549517,2331,291,486תשלום
התלויות התביעות 1,125,5473,126,28119,08879,9541,106,4593,046,327274,8451,072,997גידול

וניהול עמילות 607,8301,488,747102,671216,300505,1591,272,447249,162602,066דמי
הנהלה 351,521921,35711,12622,111340,395899,246הוצאות

לסיכונים לעתודה 14,10036,62214,10036,622הפרשה

הכלל מן יוצאים
ביטוחי 417,9391,401,29624,85975,702393,0801,325,594369,6821,331,736רווח

תלויות. בתביעות וגידול תביעות ליישוב הוצאות ששולמו, תביעות כולל 1

פוליסה. ודמי רישום בדמי נכללו אשראי דמי 1979 בשנת .2
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TABLE XIX/8.  SUMMARY OF INSURANCE ACCOUNTS, BY MAIN BRANCH
IS thousand.at. current prices

Business in Israel

Israeli companies
לוידסעמקי

Lloyd'sהכלסר businessAccount items
עצמי בחו"לשייר נטו עצמישיירעסקים

Self retentionNet businessselfTotal
Self retentionabroadretention

19801981198019811980198119801981

raneeins uLi ft
753,9724,072 1,911,00113,316758,0441,924,31722125INCOME TOTAL
57,420 171,69357,420171,69322125Single payment premiums
158,694561 426.8832,393159,255429,276First year premiums
654,9384,006 1,566,10611,611658,9441,577,717Policy renewal premiums

 6,092,493 2,771,055
6,092,493 2,771,055Adjustment of value of linked

investments and realization profit
297,331285 729,5851,902297,616731,487Interest and dividend
,185,4667807,075,759 .2,590,186,2467,078,349 3Less: increase in the insurance

reserve

753,9724,072 1,911,00113,316758,0441,924,31722125EXPENDITURE AND UNDER
WRITINGPROFITTOTAL

69,4881,708 186,9925,82471,196192,8167236Claims of the year1: deaths
57,278 126,79757,278126,797end of insurance period
4, 174 13,9534,17413,953allowances

171,083 476,620171,083476,620policies surrendered
 7373dividends paid to policy holders

53,060129 159,96640953,189160,37543Commissions: ifrst year nonrecurrent
48,6671,175 130,6712,24349,842132,914renewal premiums

175,130141 436,202477175,271436,679Administrative overheads and
medical examinations

95,37310 230,2418995,383230,330Provision to reserve for
extraordinary risks

79,719149,4869094,27480,628153,760Underwriting nrofit

en e r a 1 insura ncGe
178,869593,088 5,258,784 26,724,483 2,771,957 1,465,699122,311254,558REVENUE TOTAL
191,918611,817 2,950,172 1,387,3171,803,735 14,337,489101,744209,518Premiums
403,494 997,367

403,494997,36720,56745,040Registration policy and credits fees
157,923 566,888157,923566,888Credit fees2
848,52723,549 1,559,22882,975872,0761,642,203Investment profit and imputed interest
422,99342,278 814,8714,593465,271819,464Less: increase in the insurance reserve

593,088 5,258,784 2,1 78,8696,724,483 2,771,957 1,465,599122,311254,558EXPENDITURE AND UNDER
WRITINGPROFIT TOTAL

760,161388,684 1,673,063995,338],148,8452,668,40165,940100,420Claims paid and settlement expenses
831,61436,274 1,973,33091,379867,8882,064,70933,523292,533Increase in pending claims
255,997157,128 670,381363,461413,1251 ,033,84237,40481,949Commission and administration fees
340,39538,490 899,24673,903378,885973,149Management expenses
14,100 36,622

14,10036,622Provision to reserve for
extraordinary risks

23,39827,488 6,14258,38250,88652,240Underwirting proift

1 Incl. paid claims expenses on settlement of claims and increase in pending claims.
2 In 1979, credit fees were included in registration and policy fees.
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ישראליות ביטוח חברות של הרווחים וייעוד והפסד רווח דו"חות סיכום י"ט/9. לוח
TABLE XIX/9.  SUMMARY OF ACCOUNTS OF PROFIT AND LOSS AND APPROPRIATION

OF PROFITS OF ISRAELI INSURANCE COMPANIES
IS thousand, at current pirces שוטפים במחירים שי, אלפי

19501960196519701975197919801981

עסקים מחשבונות המועכרים הפסדים או 5255in1,0592,11530,437101,520רווחים 29,742Proift or loss transferredfrom business accounts
הכלי total1סך

חיים 4351544714,33433,834153,760ביטוח 80,628Life insurance
ממונעים רכב כלי 646984744,129210,265117,201ביטוח 10,026Motor vehicles insurance

אישיות ותאונות מחלות 2231002181,05910,32458,795ביטוח 10,259Sickness and personal accidents insurance
רכוש ואובדן אש 9140366403626ביטוח 1,188133,259 55,274Fire and loss ofproperty insurance
מעבידים אחריות 46561506563,620104,157ביטוח 22,907Employers' liability insurance
אחרים סיכונים 21122111,5089,956122,822ביטוח 48,232Other risks insurance

אוירונים וגוף אניות גוף הובלה, 1927806278,84352,694ביטוח 24,543Transport, marine and aviation hull insurance
עסקים בחשבונות נכלל שלא השקעתי 72017311,77317,401122,141513,777רווח 237,074Investment profit not included in business accounts

ואחרות כלליות הנהלה, הוצאות 31726478996,32835,112190,294פחות: 75,647Less: management expenses, general expenditure
עסקים בחשבונות נכללו andשלא other, not included in business accounts

הפרשה לפני  לשנה (הפסד) 92848011,93313,188117,466425,003רווח 191,169Profit (loss) per year  before
ההכנסות על provisionלמסים to taxes on income

ההכנסות על למסים הפרשה 1332064953,55242,776300,046פחות: 132,814Less: provision to taxes on income
לשנה נקי (הפסד) 1515951,4389,63674,690124,957רווח 58,355Set profit (loss) per year

בנות ח3רות של נטו ברווחים 5,232129,766החלק 55,206Share in netprofitsof subsidiary
עסקים לדו"חות שנזקפו andומשולבות aggregated companies imputed

to accounts
מצטברים נטו, (הפרשות) 687801,5413,448הפרשים 4,232Net differentials (provisions) accumulated

קודמות fromמשנים previous years
קודמת משנה (הפסד) רווח 33143831,2642,88683,864יתרת 16,577Profit (loss) balance from previous year

הכל סך  לייעוד הניתן 81,267167,411§1845811,75310,120הרווח 125,906APPROPRIABLEPROFIT TOTAL

שמורה לקרן 641936833,03428,700245,045העברה 112,316Transfer togeneral reserve funds
אחרות andולקרנות to other funds

הטבה 5475772,66617,585145,618מניות 65,242Bonus shares
המניות לבעלי 392665422,72318,40582,194דיבידנד 32,212Dividends to share holders

מיועדת בלתי 16,577305,446§27474511,697יתדה 83,864Nonappropirated balance

W
U

<
,a
D|
Q
<
O
Z
5
<
a

1 Incl. investment proift to general insurance buissess accounts. כללי. ביטוח עסקי לדו"חות שנזקף השקעתי רווח כולל 1



הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  י"ט/0ו. לוח
TABLE XK/10.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAELI INSURANCE

COMPANIES

שוטפ במחירים ש'. סוףאלפי ISשנהים; thousand, at current prices; end of year

1981.1982Assets§19501960197019751980נכסים

כולל 9,867,225§7278,35285,91122,751,207סך 472,3017,437,526GRAND TOTAL

 ערך 1291,85639,8446,689,321ניירות 271,07115,306,3776,943,552Secuirties  total
הכל סך

חוב' 1,52036,2766,597,782איגרות 264,93515,034,8856,105,204Bonds'

מניות2
I

3363,56891,539 6,136271,492838,348Shares2

הכל 3412,4338,460445,566הלוואותסך 60,7881,180,1233,388,509Loans total
פוליסות 373472,20491,115על 4,905226,671816,720On life assurance

ח"ם policiesלביטוח
3042,0866,256354,451אחרות 55,883953,4522,571,789Others

בבנקים 53262,918161,739פיקדונות 7,639339,4571,569,221Bank deposits for a period
על העולה exceedingלתקופה one year or

למתן או forשנה, loans
הלוואות

קבוע, 254226,009303,727וכוש 16,787731,4211,801,477Fixed assets, real estate
והשקעות andמקרקעין investments in

בנות subsidiariesבחברות

על תוספת 51,828§כניכוי 143,499381,437Less addition on cost
חברות של ofעלות subsidiary and
ומשולבות aggregatedבנות companies

ויתרות לגבייה פרמיה
1,64811,173813,247 45,5331,920,2984,701,711Outstanding preniums

סוכנים של andחובה agents debit balances

ויתרות 2274158,179802,221פקדונות 27,1551,817,145,312,86?Deposits and other balances
ביטוח בחברות inאחרות insurance companies

כבנקים 1333,455359,259פקדונות 12,752r 757,280Bank deposits for a period
שאינה notלתקופה exceeding one year
שנה על עולה

>
4,101,625

חובה יתרות 1,1195,873343,973מזומנים. 30,576842,605Cash, debit balances
אחר andורכוש other assets
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(המשך) הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  י"ט/10. לוח
TABLE XIX/10.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAELI INSURANCE

COMPANIES (cont.)

שוטפ במחירים שי, סוףאלפי ISשנהם; thousand, at current prices; end of year

1981.1982Liabilities§19501960197019751980התחייבויות

כולל3 9,867,22522,751,20757,437,526GRAND§728,35285,911472,301סך TOTAL3

קרנות ,405,585729.8332.793.80SCapital§1101.25011,20936.330הון, funds and
הכל סך surplusועודפים total
הנפרע המניות, 909626,64620,026253,055537,7291,110,524Payedהון shares capital

שמורה קרן הון, '192614,11214,607288,222קרנות 641,049Capital funds, reserve
אחרות4 2,064,721וקרנות 1and other funds4

בלתי יתרה  ^1274511,69783,864רווח 305,446Profit  non appropriated
balanceמיועדת

תוספת היוון 51,828143,49938§בניכוי 1 ,437Deducting capitalised
חברות של עלות additionעל of subsidiary

ומשולבות andכנות aggregated companies

התחייבויות _שטרי
_16.63324.11160.839Debentures and long

ארוך לימן termוהלוואות loans

ביטוח Insuranceעתודות reserve
פרמייה בשל 3561,5594,75013,540Reserveעתודוה for outstanding

המוכרים לשיעורים premiumsמעל above the
recognised rates

חיים ביטוח 2903,00235,5142,171,793עתודת 5.093,444 233,48630,782,387Life assurance reserve

כללי ביטוח 617896,74236,968,121,7382,408,3186,082,474Generalעתודות insurance reserve

לסיכונים 112843,78215,812207,577474,1851,138,161Reserveעתודות for extraordinary
הכלל מן risksיוצאים

תלויות 359919,81282305,744,7534,111.0729,350,733Pendingתביעות claims in life

חיים assuranceבביטוח and general

כללי insuranceובביטוח

אחרות Otherהתחייבויות liabilities
ביטוח: Insuranceחברות companies:

וחשבונות 1811,50114,64746,803862,9391,891,8635,276,823depositsפקדונות and other
accountsאחרים

ויתרות .284982.77715.121145.589768זכאים 704f
Credits and credit

^1.952,301balancesזכותי

ההתחייבויות .11371.0723.91764.217157שאר 788\Other liabilities

1 Government bonds or government guaranteed bonds, other
Israeli bonds (incl. capital notes convertible into shares) and
foreign bonds. 2 Incl. certiifcatesof participationin mutual
funds. 3 After deduction of reinsurance in Israel and
abroad. 4 Incl. appropriation to distribute bonus and for
sharedemanders. 5 Incl. current accounts of subsidiaries.

חוב איגרות בערבותה, או הממשלה של חוב איגרות 1

ואיגרות להמרה) הניתנים הון שטרי (כולל אחרות ישראליות
בקרנות השתתפות תעודות כולל 2

בישראל משנה ביטוח ניכוי אחרי
הטבה מניות לחלוקת ייעוד כולל
חברות של עו''ש חשבונות כולל 5

בחו"ל. שהונפקו
נ נאמנות.
4 ובחו"ל.
מניות. ולמבקשי

כנות.
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ביטוח חברות של בישראל והשקעות מביטוח1 התחייבויות  י"ט/11. לוח
זרות2

TABLE XIX/11.  INSURANCE LIABILITIES' AND INVESTMENTS IN ISRAEL OF
FOREIGN INSURANCE COMPANIES2

IS thousand. at current pirces; end of year שנה סוף לגגוטפיס. כמחיריס שי, אלפי

19551960196519701975197919801981

י י ח ת מה וכויות ו ט י ~' ries '1b i 1i tc e 1 iInsura n

הכל 2,167סך 3374,2278,00225,02586,599165,535356,082TOTAL

ביטוח 1,533עתודות 2752.6885.29312.00037.20889.619189. 48SInsurance reserves
חיים 088.)ביטוח 2101.7083.6373.5016.04411.57024.496Life assurance
כללי 445ביטוח 659801.6568.49931.16478.049164.989General insurance

תלויות 634תביעות 621.5392.70913.02549. 39175. 916166.597Pending claims
חיים 16ביטוח 23689635341.0642.267Life assurance
כללי 606181.5032.62012.96248.85774.852164.330Generalביטוח insurance

תהשקע לבישרו aeא 1i n 1 s rent s1 n v e s t m

הכל 1411,5584,0888,19327,78470,578159,343354,345TOTALסך

חובי 462איגרות '8291.9156.49317.10938.45886,288Bondsן
94/

147מניות' J4612322141073315Shares'
על 12115911.2161.6352,5514.674Loans)1715הלוואות on life assurance

ביטוח policiesפוליסות
חיים
161637271,3196.74311הלוואות .46041,616108.645Other loans

אחרות

מקרקעין קבוע. 1430261.016Fixedרכוש assets. real estate
בחברות andוהשקעות investments in

subsidiariesבנות

לגב"ה 2931.3192.7669.72429.18857.109108.749Outstandingפרמיות premium
של חובה andויתרות agents debits

balancesסוכנים

אחרות ויתרות 14961991743.1534.92123.637Depositsפיקדונות and other balances
ביטוח inבהברות insurance companies

חובה יתרות .11.2452.2047.92614.65522.337Cash)32045מזומנים. debits balances
אחרים andונכסים other assets

1 After deduction of local reinsurance.
1 Excluding Lloyd's brokers.
3 Government bonds or government guaranteed bonds, other
Israeli bonds (incl. capital notes cenvertible into shares) and
foreign bonds.
4 incl. certificates of participation in mutual funds.

מקומי. משנה ביטוח ניכוי אחרי 1

לוידס. למורשי פרט י
חוב ואיגרות בערבותה. או הממשלה של חוב איגרות j
ואיגרות להמרה) הניתנים הון שטר (כולל אחרות ישראליות

בחו"ל. שהונפקו חוב
נאמנות. בקרנות השתתפות תעודות כולל 4
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הקרן סוג לפי הגמל, קרנות חשבונות  י"ט/2ו. לוח
גמל קופות

שוטפים במחירים ש'. מיליוני

נטו העברות
ומקרנות מקופות

אחרות
Net transfers
from other
funds

העברות
מחלוקת
רווחים

Transfers from
distributing

profit

Allowances

שוטפות מזה;
Thereof: current

הפרשות

הכל סך
Total

 הכנסות
הכל סך
Income
total

1 =2+4+5

הכל סך
62.259.324.30.3
310.7255.9639.917.8

1,243.01.211.73,673.224.1
2,474.22,442.611,028.2106.1

6,306.46,101.83,025.315.9

15,012.714,312.876,025.9327.7
35,393.432,665.6220,800.21,231.4

פנסיה ת
29.426.913.81.2

101.1100.3311.99.2
347.6324.51,635.92.4
775.6749.04,816.83.8

1,947.01,939.215,562.9.A2
4,216.83,830.331,525.761.5
8,982.18,835.681,688.07.3

תגמולים ת
15.815.77,10.7
159.1105.2249.212.0
691.1684.91,696,030.1

1.270.41,266.05,124.2113.9
3,257.13,127.520,486.3050.5
8,497.68,204.837,102.2327.7
19,833.717,253.0117,806.81,260.2

פיצויים ת
9.69.43.5
28.528.570.30.3
114.0113.7364.03.7
280.7280.41,086.1 12.0
632.5571.23,092.030.9

1.707.21,693.56,066.699.0
4,386.94,386.920,226.1*5.6

סוציאלי תת ו
7.37.30.10.1
21.921.98.53.0
90.388.622.70.1
147.4147.21.10.5
469.8463.9 115.90.5
591.1584.21,331.437.5

2.190.62,190.11,079.49.4

86,8
968.4

4.940.3
13.608.5
45.347.6
91,366.3
257.425.0

קרנו
44.4
422.2

1,981.1
5.596.1
17,505.7
35,804.0
90.677.4

קרנו
22.2
420.3

2,417.2
6,508.5
23,793.9
45,927.5
138,900.7

קרנו
13.0
98.5
474.3

1,354.8
3,693.6
7.674.8

24,567.4
קרנו

7.2
27.4
67.7

1,419.0
354.4

1,960.0
3,280.5

1970
1975
1978
1979
1980
1981
1982

1970
1975
1978
1979
1980
1981
1982

1970
1975
1978
1979
1980
1981
1982

1970
1975
1978
1979
1980
1981
1982

1970
1975
1978
1979
1980
1981
1982
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SOCIAL INSURANCE FUNDS

TABLE XIX/12.  PROVIDENT SCHEME ACCOUNTS, BY TYPE OF FUND

IS million, at current prices

החזרות
לעמיתים

 גמלהוצאות והעברותתשלומי תשלומיםשעזבו
הכל הדדילזכאיםSocialסך בקרןלביטוח הגידול

Expenses InsuranceReturns toPayments forIncrement
totalpaymentsmembersmutualof fund

who left andinsurance
transfers to
creditors

6=7+8+978910=16

TOTAL

31.023.11.8 6.155.81970
147.4135.02.6 9.8820.91975
558.2540.39.2 8.64,382.11978

1,066.9995.011.2 60.712,541.61979
2,674.72,613.420.4 40.942,672.9.1980
6,575.86,470.546.6 58.784,790.51981
18,670.718,229.593.2 348.0238,754.31982

Pension schemes
15'19.31.0 4.829.31970
68.062.51.3 4.2354.21975
265.3262.8.0.2 2.31,715.71978
489.9468.81.3 19.85,106.21979

1,244.91,227.61.8 15.516,260.81980
3,185.63,151.41.8 32.432,618.41981
7,180.86,979.98.8. 192.183,496.61982

Provident schemes
5.44.10.7 0.616.81970

43.540.91.2 1.4376.71975
195.2187.17.1 1.02,222.11978
364.7328.17.7 28.96,143.91979
919.7904.013.9 1.822,874.21980

2,439.22,396.832.5 9.943,488.31981
8,441.18,284.360.2 96.9130,459.61982

Severance schemes
4.74.0 0.78.31970
20.317.82.578.21975
63.358.44.9410.91978
145.0134.610.41,209.81979
349.0328.620.43,344.61980
566.3551.2 15.17,108.51981

2.270.72,216.90.1 53.322,296.71982
Social schemes

5.85.71.41970
15.613.9 1.711.81975
34.323.11.9 1.633.41978
67.363.62.1 3.281.71979
161.1153.24.7 193.31980
384.7371.112.3 1.31,575.31981
778.1748.424.1 6.02,501.41982
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הקופה סוג לפי גמל, קופות נכסי סיכום  י"ט/13. לוח

ש' שנהמיליוני סוף שוטפים; במחירים

רכישההשקעות Invesimcntבערך at purchase value

:Thereofמזה:
בערך נכסים

הכל סך משוערך
Assets at revalua

lion total1הכל סך
Total'

ערך ניירות
Securities

פיקדונות
Deposits

נהל"ן
Real estate

1 = 2+6+7+9+102345

הכל ]D

1970436.8321.8300.311. 38.2

19752,514.11, 165.11,112.535.89.9

197810,868.83,957.23,846.087.815.4

197923,938.36,636.86,477.3117.624.5

198068,931.314,777.414,093.4451.1221.4

1981157,703.833,774.631,418.02,061.6195.1

1982410,020.678,029.867,301.04,629.0216.8

פנסיהקרנות
19751,305.0548.4521.412.77.7

19785,151.31,640.41,580.536.915.0

197910,417.62,454.92,393.636.624.4

198029,648.45,133.24,705.0197.8220.0

198166,472.511,417.110,053.01,077.9190.0

1982161,409.325,497.621,835.92,393.6215.8

ופיצו תגמולים פיננסייםקופות מוסדות ליד יים
1975895.5457.6435.320.30.2

19784,352.01,808.51,762.546.0

197910,474.23,270.13,181.174.1

198029,990.07,290.47,064.9223.41.0

198168,571.215,972.315,156.0814.70.8

1982179,601.535,804.829,573.91,826.6

תהשתלקרנות ו מ

197531.318.818.70.2


1978196.889.587.91.6

1979490.8172.0172.0

19801,567.1446.6446.6

19817,386.82,873.52,806.167.1

198225,888.98,773.48,504.2260.1


אחר
1975282.2140.2137.22.70.2

19781,168.8418.7415.13.20.4

19792,555.6739.8730.66.9O.I

19807,725.81,907.21,876.929.90.4

198115.273.33.511.73,402.9101.94.3

198243,120.97,954.07,387.0148.71.0

פורטו. שלא אחרות השקעות גם כולל 1

חיים. ביטוח ופרמיות עזר, קרן מתוך ישירות בנקים, באמצעות הלוואות כולל 2
והצמדה. ריבית וחייבי מקבילים חשבונות ובקופה, בבנקים ומזומנים אחרים חייבים גם כולל 3
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TABLE XK/13. _ SUMMARY OF SOCIAL INSURANCE FUNDS' ASSETS, BY TYPE 0F
FUND

IS million at current prices; end of year r

שיערוך הפרשי
Difference on
revaluation

Loans הלוואות

קבוע רכוש
Fixed assets

Current assets שוטף יכיש

הכל סך
Total

לחברים2 מזה:
Thereof: to
members2

הכלי סך
Total'

Thereof: מזה:

המעביד חוב
Employer's

debt

ריבית חייבי
והצמדה

Interest and
linkage debtors

6789101112

TOTAL
0.5
3.2
14.4
135.8
4.7
10.3

25.7

3.1
12.7
7.9
4.4
10.0
19.6

Provident and severance funds in financial instiutions
7.4  HI
26.5 .■ 32"
56.7 _ 68.3 122.2
173.4 8.2 209.5 
416.9 9.6 454.0 

1,043.2 _ 1.339.5 

19.37.29.4
52.315.725.6
143.042.773.3
388.699.2176.3
862.7239.4447.8

1.421.4392.8738.0
3,789.3777.92,121.5

fundsPension
34.713.715.2
85.835.533.2
238.887.9103.0
521.6190.6212.5
714.4354.7197.1

1,761.8645.2702.3

34.832.9
90.188.3
178.1177.1
245.7244.4
328.1327.0
749.1709.1

1,616.21,497.3

54.252.8
110.6109.5
141.6141.4
190.2190.0
348.0308.9
700.9666.6

26.125.7
49.049.0
83.282.2
106.5106.4
316.1316.1
776.7761.1

60.4
1,203.4
6,576.1
16,531.4
52,958.4
121.748.4
326,559.6

664.6
3,301.8
7,574.4
23,799.0
53.983.0
133,429.4

400.7
2,461.9
6,930.4
22,383.6
51.828.8
141,680.5

fundsStudy
0.60.1
2.21.5

1.6
8.83.6
3.321.3

98.9

fundsOther
1.42.8
5.112.1
11.215.1
31.858.3
25.2102.7
132.7277.1

0.8
4.7
2.0
13.2
77.2
156.3

5.7
19.9
79.4
118.4
175.8
531.7

2.6

0.2
1.7
3.2
0.3
0.3
6.1

3.4
2.5

5.5

9.8
15.2
18.3

30.6
78.6
69.6

3.4
2.5

5.5
0.9

9.8
15.2
18.4
31.4
79.5
137.7

11.6
99.2
311.7

1,107.3
4.430.6
16,958,3

126.4
713.2

1,714.8
5,668.5
11.506.0
34,491.4

1 incl other not speciifed investments. . י. Incl loans through banks directly form subsidiary funds, and life msurance premiums.... .

3 Incl. "?her debtors and cash in banks and in cash, counter accounts <"d *b>™ of 1nteerst and 11nkage.
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קוטה סוג לפי הגמל, בקוביות הצבירה מרכיבי  י"ט/4ו. לוח
TABLEXIX/14.COMPONENTS OF ACCUMULATION IN SOCIAL INSURANCE

IS million, at current prices FUNDS, BY TYPE OF FUND שוטפים במחירים ש'. מיליוני

 מעמיתים נטוצבירה
Accumulation form members  netצבירה

מפעילות
 הפרשותצבירה :narהעברותmr?DLess הקופה
הכל גמלמקרנות(כוללסך בהפרשנטותשלומיםתשלומי גידול

Accumulaהכל נטונוספות)סך שיערוךAccumulaאחריםוהצברוו!ומקופות
tionTotalThereof:NetSocialOthertion fromIncrement
totalallowancestransfersinsurancepaymentsfunds'in difference

(incl.from fundspaymentsactivity on revaluation
additional)andnet

transfers

1=2+7+82=3+456345678

הכל TOTALסך
197082.131.562.10.323.17.9§27.123.5
1975838.3181.1310.717.8135.112.4202.6454.6
19784,443.2718.01,243.024.1532.017.2839.82,885.5
197913,069.41,513.12,474.2106.11,021.645.31,600.89,955.2
198044,993.13,647.66,306.415.9§2,613.461.44,918.536,427.0
198188,772.58,764.315,012.7319.56,470.597.411,218.268,790.0
1982252,316.817,954.135,393.41,231.118,279.7390.929,551.5204,811.2

פנסיהקרנו r1 fundsPensio r

1975395.547.5130.75.180.77.7120.6227.4
19782,014.5150.4461.13.6302.34.7455.41,408.7
19795,266.3349.3915.24.3541.428.8644.4 .4,272.6
198019,230.8823.12,260.17.11,404.325.62,183.216,224.5
198136,824.11,622.95,191.4 '86.43,605.649.35,017.230,184.0
198294,936.82,946.11 1,096.35.97,859.1285.212,544.579,446.2

ופי תגמולים undsצוייםקופות and severanceProvident
פיננסי מוסדות fundsםליד in financial institutions

1975327.198.3141.51.541.92.853.5175.2
19781,860.0464.6602.530.9159.19.8280.11,115.4
19796,122.2889.41,166.5109.8372.514.5764.34,468.5
198019,515.82,219.32,962.9121.4839.625.41,843.215,453.3
198138,581.24,594.16,419.6337.22,128.134.64,541.929,445.2
1982111,030.39,316.114,716.41,250.76,565.785.311,862.589,851.7

לקרנו ת ש ה Studyמותת funds
197512.49.73.10.51.35.1
197884.931.255.023.78.645.1
1979294.187.7129.10.241.16.2212.5
19801,076.3191.9371.4179.588.9795.5
19815,819.71,570.11,916.70,6345.90.1926.33,323.3
198218,502.15,134.66,771.247.61,684.10.1839.712,527.8

Otherאחר
1975103.329.328.811.19.41.327.246.9
1978483.871.8124.43.146.92.695.7316.3
19791,386.9187.0263.37.866.52.0198.31001.6
19805,170.2413.3712.098.4189.910.4803.23,953.7
19817,547.5977.21,485.0103,5390.913.4732.85,837.5
198227,847.6557.32,809.561.12,170.820.34,304.822,985.5
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המקומיות והרשויות הממשלה כ. פרק

סווגו לא החובות ופירעון הריבית תשלומי
"מטרות בסעיף ומופיעים השונות למטרות
מתייחס אינו הריבית מתשלומי גדול חלק אחרות".
את משקפים רק הם השוטפות, לפעילויות כלל
במקום ממלוות ההוצאה מומנה שבעבר העובדה
והמוסדות הממשלה בדו"חות אין אף ממסים.
המטרה לפי המלוות לפירעון פירוט הלאומיים

אחרות". "מטרות כסעיף מופיעה והההוצאה

סביבה איכות לשמירת הוצאה
ודוסברימ הגדרות

את כוללת הסביבה איכות לשמירת ההוצאה
לשמירת זיהום, למניעת הישירה הכספית ההוצאה
ע"י אלה כתחומים ופיקוח תכנון ולמחקר, טבע
הרשויות הלאומיים,. המוסדות הממשלה,
הגדרת רווח. כוונת ללא ומוסדות המקומיות
הסביבה איכות בשמירת הכלולות הפעילויות
הוצאת לסיווג האו"מ הנחיות על מבוססת
וסילוק איסוף כמו פעילות ומקיפה הממשלה2,
ושיקום שימור ציבוריים, גנים הקמה ביוב, אשפה,
על פיקוח המים, מקורות ניהול חקלאית, קרקע של

וכדומה. הויהום
מורכבת הסביבה איכות לשמירת ההוצאה
וקניות עבודה הוצאות דהיינו, השוטפת, מההוצאה
ומהשקעה שירותים ושל סחורות של שוטפות
של ורכישה להקמה (הוצאה קבועים בנכסים
וציוד). מכונות ושל אחרות בנייה עבודות בניינים,

האומדנים חישונ ושיטת מקורות

בסיס על הוכנו שוטפים, במחירים האומדנים
הכספיים בדו"חות ההוצאה סעיפי של מפורט ניתוח
הכללי), החשב ידי על (הנערכים הממשלה של
הוצאות המקומיות. והרשויות הלאומיים המוסדות
כלל בדרך נתקבלו רווח כוונת ללא מוסרות של

שלהם. הכספיים בדו"חות
ניכוי ע"י חושבו קבועים במחירים האומדנים
של קניות על שכר, על שוטפים במחירים ההוצאה
מחירים במדדי השקעה, ועל ושירותים סחורות

אלה, ממרכיבים אחד לכל מתאימים

והכנסת בחירות

כ/1 (לוחות לכנסת הבחירות תוצאות בהצגת
את להקל שנועד סדר לפי הרשימות סודרו וכ/2),
בהתחשב הבחירות. מערכות בין ההשוואה
מובאות בהן, שהשתתפו ברשימות שחלו בשינויים
ואילו העיקריות לרשימות ההצבעה תוצאות
יתר קבוצות: בשתי קובצו יותר הקטנות הרשימות
בנפרד) שהוצגו לרשימות (פרט המיעוטים רשימות

הרשימות. ויתר
לכנסת הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת פורסמו המקומיות ולרשויות

המיוחדים.
נמסרו וכ/6) כ/5 (לוחות הכנסת על הנתונים

הכנסת. מזכירות ע"י

המוסדות הממשלה, הוצאות
לפי .המקומיות והרשויות הלאומיים

מטרה1
ומקורות חישוב שיטות הגדרות,

הגופים של ההוצאות ניתוח מוצג כ/ר בלוח
לאומי, לביטוח המוסר הממשלה, משרדי הבאיס:
הסוכנות של בישראל (הוצאות הלאומיים המוסדות
הקיימת הקרן הציונית, ההסתדרות היהודית,
המונח המקומיות. והרשויות היסוד) וקרן לישראל
שניתנו השונים השירותים לסוגי מתייחס "מטרה"
המוסדות הממשלה, ידי על מומנו או ישירות
אלה שירותים המקומיות. הרשויות או הלאומיים
כלליים שירותים עיקריות: קבוצות ל4 סווגו
שירותים וקהילתיים, סוציאליים שירותים וביטחון,
תשלום בעיקר הכוללים אחרים, ושירותים כלכליים
על הוכנו מטרה לפי הוצאות על האומדנים חובות.
של הכספיים הדו"חות של מפורט ניתוח כסיס
והרשויות הלאומיים המוסדות הממשלה, משרדי
לבטחון הוצאות על האומדנים המקומיות.
של כפועל אספקה נתוני על בחלקם מתבססים
וקניות ביטחוני יבוא ובמיוחד ושירותים סחורות

בטחוניים. ממפעלים
לסקטור הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב
מידע. היעדר בגלל כלכלי ענף לפי חולק לא העסקי

מ1982.120. מוסף.  לישראל סטטיסטי כ"ירחון "1980/81 המקומיות והרשויות הלאומיים המוסדות הממשלה, "הוצאות גם ר ו.

U.N. Classification of the Funclions of Government, ST/ESA/STAT/SER M/70, New York ,1980, 2
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של וההכנסות ההוצאות רישומ
הממשלה ידי על המבוצעות הממשלה.הוצאות
התשלום עם דהיינו, המזומנים שיטת לפי נרשמות
שרואים הקבועים העובדים לשכר פרט בפועל,

חודש. בכל האחרון ביום שולם כאילו אותו
הגבייה. עם רק נרשמות רגילות הכנסות
בהם המותנות הוצאות בגין הנגבים תקבולים
ניתנים מותנית) הוצאה לביצוע מיועדת (הכנסה
לאחר חודשיים עד נגבו אם גם להכנסות לזקיפה
מתום חודש עד 1980/81 ב (החל הכספים שנת תום

הכספים). שנת
פעילותם על מדווחים העסקיים מהמפעלים חלק
התקשורת; משרד ישראל; (רכבת צבירה בסיס על

שיכון). מפעלי הממשלתי; הסחר
הוא אלה בלוחות וההוצאות ההכנסות של המיון
והוצאות הכנסות של כלכלי מיון בעיקרו. מינהלי
והוצאה הכנסה  ו' בפרק מופיע הממשלה

לאומית.
באפריל בו המתחילות תקציב שנות הן השנים

במרס. בו3 ומסתיימות
הכללי. החשב דו"חות המקור:

הכנסה מס תקבולי

כ/16 בלוח חובה ומלוות הכנסה מס תקבולי
רכוש ומס הכנסה מס נציבות בדו"חות שמקורו
שמקורו כ/14 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 ב961/62ו עצמאיים.
עמלות ועל ריבית על הכנסה מס גם מעצמאיים המס
ובין שכירים היו ההכנסה מקבלי אם בין סופרים,
סכומים אלה היו 1961/62 עד עצמאיים. היו אם
1970/71 מאז נפרד. בסעיף בודדו לא והם קטנים

במקור". ב"ניכויים כלולים הם
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 עוברי התעסוקה, שירות
המדינה בנציגויות מקומיים עובדים דואר, סוכני

ממשלה
הממשלה של וההתחייבויות הזכויות מאזן

ומהתחייבויות מזכויות בעיקרו, מורכב, המאזן
מוחשיים בנכסים השקעות כולל ואינו מונטריות
אותם כל נכללים לא לכן, ודלאניידי); (נכסידניידי
בציוד בבניינים, בכבישים, שהושקעו סכומים
העסקיים במפעלים או הממשלה של אחר וברכוש

והנמלים. הרכבת הדואר, כמו
שנוצרו האוצר ישל וההתחייבויות הזכויות
הן: המדינה קום מיום הממשלה מפעילות כתוצאה
מעסקאות כתוצאה שנוצרו והתחייבויות זכויות א.
יתרות את משקפות והן הממשלה של שוטפות
למסגרת שמחוץ העסקיות והפעולות המזומנים

כ/10. בלוח מוצגות הן התקציב.
התקציב. מביצוע הנובעות והתחייבויות זכויות כ.
קיבלה שהמדינה ממלוות נובעות התחייבויות
נובעות וזכויות המדינה להכנסות ושהועברו
במניות מהשקעות שניתנו, מהלוואות
לתשלום תקציבית קרן (יצירת ומהפקדות
בלוחות ניתן העיקריים הסעיפים פירוט חובות).

וכ/12. כ/11
הפנקסי; כערכן רשומות במניות השקעות
בעבור למעשה שילמה שהממשלה הסכום כלומר;
עקב שיערוך פעולת כל נעשתה לא שרכשה. המניות
ועקב חוץ כמטבע נקוב שערכן במניות הפיחות
בבורסה. הרשומות מניות אותן של שערים שינוי
חובות רק כולל כ/12 לוח הממשלה. חוב
נתונים חוץ למטבע הצמודים החובות תקציביים.
שבלוח, מהתאריכים אחד ככל החליפין שער לפי
כוללים לצרכן המחירים למדד הצמודים והחובות

המדד. עליית עקב החוב גידול את
הכללי. החשב 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,
והם; וכ/15, כ/4ו בלוח כלולים שאינם ותקבולים
סכומים הן המיועדות וההוצאות ההכנסות א.
עבור חוץ ממקור מקבלת ממשלתית שיחידה

 מסוים. שירות
כספיות הן שבחלקן לתקציב שמחוץ הפעולות כ.
ובחלקן במשנהו) אחר כספי נכס (המרת גרידא
שונות שמסיבות ממשיות והכנסות הוצאות הינן
הגירעון מימון (לרבות כתקציב נכללו לא

התקציבי).
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וייעוד מקור לפי הרגיל בתקציב מוינו ההכנסות
מקור לפי רגיל הבלתי בתקציב ואילו ההכנסה

בלבד.
כתקציב כ/21) 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 עבור הממשלה
כלי ואגרות מקרקעין שכח מס רכוש, ארנונת

רכב.
כללי מענק כוללת הממשלה השתתפות
בהחזקת והשתתפות מיועד, בלתי שהוא
תרבות, חינוך, כמו *מלכתיים, בעיקר שירותים,

ודת. סעד
להקטנת מלוות הם התקציב לאיזון מלוות

ולקונסולידציה. המצטבר הגירעון
ממסים כהכנסות מוינו ההכנסות ייעוד. לפי ב.
(פירוט וממלכתיים מקומיים שירותים מאספקת

כ/21). בלוח ראה
מקור לפי ההכנסות רגיל הבלתי בתקציב
וממוסדות מבנקים מהאוצר, מלוות כוללות:
הממשלה השתתפות קבלני, אשראי כספיים,

רכוש. ממכירת וההכנסות והבעלים
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/22). 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.
כרשויות לחינוך הוצאות כוללות: אינן ההוצאות
כבתי המורים של במשכורות הקשורות המקומיות
אף חובה. בגני גננות ושל ועליסודיים יסודיים ספר
והפעולות הדת שירותי על ההוצאות כלולות לא
המאוגדים ביישובים מקומיים וערים של הכספיות
המופיעות לדת הוצאות האזוריות. במועצות
תמיכה הן מקומיות רשויות מספר של בחשבונות

הדתית. במועצה בלבד

ועובדים צה"ל של אזרחים ועובדים חיילים בחו"ל,
הביטחון. מערכת של ביחידות

הממשלה משרדי בשמות הוכנסו 1977 ביוני
הבאים: השינויים ובהרכבם

משרד עם אוחד והתעשייה המסחר משרד א.
המסחר התעשייה, "משרד ונקרא התיירות
התיירות. משרד הופרד כ1982 והתיירות";

הפנים. למשרד צורף המשטרה משרד ב.
אחד למשרד אוחדו והסעד העכורה 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
הכינוי "משרד נקרא המאוחד המשרד חדשים.

והשיכון".
האנרגיה "משרד בשם חדש משרד הוקם ה.

והפיתוח''. המדע ו''משרד והתשתית".
למצבת מתייחסים ואילך 1970 לשנים הנתונים
ליחידות ולא שנה, אותה של במרס ב31 העובדים
על הנתונים ו1979, 1972 השנים בין עבודה
נתוני שנתי. לממוצע התייחסו ארעיים עובדים
עובדו כממוצעים, 31 בשנתון שהופיעו ,1980
לכן ;31.3.1980 ליום זה בשנתון ומוגשים מחדש
קודמות. שנים נתוני עם בהשוואתם להיזהר יש

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/21
כלבד. לפיתוח המיוערים מלוות נשארו תיל הבלתי
הכנסות על הנתונים ,1980/81 בשנת החל
רשויות מספר גם כוללים הרגיל בתקציב והוצאות
ושומרון מיהודה הגולן, מן יהודיות מקומיות
המקומיות: המועצות נכללו זו בשנה עזה. ומחבל
והמועצות אדומים ומעלה ארבע קרית קצרין,
ב החל עזה. וחוף עציון גוש גולן, האזוריות
אריאל, המקומיות: המועצות התווספו 1981/1982
שומרון, האזוריות. והמועצות אפרים ומעלה אלקנה

הירדן. ובקעת מגילות, בנימין, מעלה
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הרגיל לתקציב מתייחס תקציבי עודף/גירעון
ההכנסות בין (גירעון) ההפרש והוא בלבד

וההוצאות.
כדי קבועים. במחירים והוצאות הכנסות
במרוצת שחלו הריאליים השינויים על לעמוד
במחירים חושבו וההוצאות להכנסות השנים,
ניכוי ידי על התקבל הריאלי השינוי אחוז קבועים.
שחל בשינוי שוטפים במחירים והוצאות הכנסות
1979/80 ממוצע כסיס על לצרכן המחירים במדד

r 100.0 =
הרשויות של כספיים דו"חות המקור:

המקומיות.

וההוצאות ההכנסות את כוללים אינם הנתונים
למרות וברדפה אכיביפו בתל חולים בתי שני של
אלו. עיריות של הכספיים ברו"חות כלולות שהן
אלו חולים בתי של שתקציביהם היא לכך הסיבה
החשב (דו"ח המדינה בתקציב במלואם כלולים

הממשלה). של הכללי

רגיל הבלתי כתקציב וההוצאות ההכנסות
ההכנסות בלבד. לפיתוח המיועדים סכומים כוללות
לאיזון המיועדים מלוות כוללות אינן זה בתקציב
את כוללות אינן. וההוצאות הרגיל, התקציב

איזונו. לשם הרגיל לתקציב ההעברות

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1969/701972/73 הציבורי הסקטור חשבונות 484
1981 התשיעית לכנסת הבחירות תוצאות 680

פיסיים. נתונים  1980/81 המקומיות הרשויות 698
כספיים. נתונים  1980/81 המקומיות הרשויות 709
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ELECTIONS AND THE KNESSET והכנסת בחירות

4 ,2 כ/ו, ללוח מקרא
LEGENDA TO TABLE \\/\, 2, 4

הרשימהסימן Nameofשם listSymbol

הישראליתאמת העבודה מפלגת  המערך
המאוחדת הפועלים ומפלגת

Alignment  Israel Labour Patry
and United Workers' Patry

AMT

הישראליתאת העבודה מפלגת  המערך
העבודה ואחדות

Alignment  Israel Labour Patry
and Unity of Labour

AT

(רפ"י)כא ישראל פועלי Israelרשימת Workers' List (RAFI)KA

(מפ"מ)מ המאוחדת. הפועלים Unitedמפלגת Workers' Party (MAPAM)M

(מפא"י)א ישראל pK פועלי Israelמפלגת Labour Party (MAPAI)A

העבודהתו Unityאחדות of LabourTW
במערך קשורות מיעוטים 'Minoritiesרשימות lists connected with Alignment

והפועלכ המזרחי לאומית, דתית חוית
המזרחי

National Religious Front, Mizrahi
and Mizrahi Workers

B

(תמ"י)ני ישראל מסירת Israelתנועת Tradition Movement (TAMI)NJ

ישראלג אגודת התודה, Agudatיהדות Yisrael (Otrhodox religious)G

ישראלד אגודת פועלי התידתי. Agudatהמחנה Yisrael WorkersD

המרכזיז מפלגת  Changeשינוי  Center ParryHN

(ד"ש<יש לשינוי הדמוקרטית Democraticהתנועה Movement for Change (DASH)JS

החופשיט Freeהמרכז CenterT

Likudהליכודמחל (Mahal)MHL

ResurrectionThהתחייהת
(כן)תלם ממלכתית להתחדשות Movementתנועה for State Renewal (KEN)TLM

הציונותכנ להגשמת תנועה Shlomzionשלומציון,  Realization of Zionism MovementKN
LikudHLTAMהליכודחלטעמ

(גח''ל)חל ליברלים חרות _גוש Heart  Liberal Front (GAHAL)HL
ממלכתיתעמ Stateרשימה ListAM

החרותח Freedomתנועת PartyH

הליברליתל Liberalהמפלגה PartyL

העצמאייםלע Independentהליברלים LiberalsLA

האזרחדצ לזכויות 'Citizensתנועה Rights MovementRZ
שליש Shell;Sמחנה

ארוב)קנ תכלת (תנועת Moqedמוקד (TekheletAdom Movement)KN

הישראליתק הקומוניסטית Israelהמפלגה Communist PatryK

הזהש Haolamהעולם HazeS

המפלגהו  ולשויון לשלומ דמוקרטית חזית
פנתדים (רק"ח), הישראלית הקומוניסטית

וערבים יהודים ציבור וחוגי שחורים
מיעוטים רשימות יתר

Democratic List for Peace and
Equality (RAKAH), Black Panthers and Jewish
and Arabic Grcles

Other minorities' lists

W

FlattoSharonPSפלאטושרוןפש

הרשימות Otherיתר lists
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רשימה1 לפי לכנסת, הבחירות תוצאות  כ/ו. לוח

רשימה

כגסת

111111***

25 1 4930 *** 5126 *** 553 ^5915 **** 61

מוחלטיםמספרינ
בחירה זכות 506,567924,8851,057,7951,218,4831,271,285בעלי

440,095695,007876,085994,3061,037,030הצביעו
המצביעים 86.975.12.8$81.681.6אחוז
כשרים 434,684687,492853,219969,3371,006,964קולות

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0סך
__אמת

את
_כא

\!מ 4.7212.57.37.27.5
35.737.332.238.234.7א
8.26.06.6ג2תו

מיעוטים 3.01.13.33.93.5רשימות
כמערךי קשורות

8.39.19.99.8כ

)12.2ג 2*
ד

1

4.74.75.6

הן
יש

_ט

מחל

n_


מ __חל

,_ננ

טעמי חל
__חל

עמ

(ח 1.56.612.613.513.8
13.6"'5.216.210.26.2לי

4.13.24.44.66לע7

_רצ

שלי  _ש

י,נ8

3.54.04.52.84.2יו
הוה העולם  ש

ו
. מיעוטים רשימות 3.61.60.80.4יתר

_פש
10.13.61.92.20.3יתר

רשימות  החמישית הכנסת עד נ. במפ"מ. כלולה אחדותהעבודד, רשימת 2 .583 בעמוד הרשימות שמות ראה ו

הרשימה: שם היה הרביעית הכנסת עד 5 הממלכתית. והרשימה החופשי המרכז גח"ל. כולל 4 במפא"י. הקשורות
הרשימה; שם היה הרביעית הכנסת עד 7 הליברלית. במפלגה כלולה הפרוגרסיבית המפלגה 6 כלליים. ציונים

תכלתאדום. תנועת ואת הישראלית הקומוניסטית המפלגה את כולל הפרוגרסיבית. המפלגה
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TABLEXX/1.RESULTS OF ELECTIONS TO THE KNESSET, BY LIST1

Knesset

VIVllVIII/XXLisl

ל \ 1 אי5י) x 6931 XII 7317 V 7730 VI SI

Absolute numbers
1,499,7091.748,7102,037.4782,236,2932,490,014ELIGIBLE VOTHRS
1.244.7061.427,9811,601,0981,771,7261,954,609VOT.FD

83.081.778.679.278.5i>i;rci:nt votirs
1.206.7281,367,7431.566,8551.747,8201.937,366VALID VOCTS

100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
46.2.!9.624.636.6AMI

36.7__AT
7.9KA
6.6M

A

TW
3.33.5§3.11.4_Minorities connected

with Alignment1
8.99.8it .39.24.9R
2.3NJ
3.3

( 1.8

1.43.7G
1.81.30.9D

1.5HN
11.6JS
1.2T
J.V4.לי .1MHL
2.3TH
1.6TLM
1.9KN
30.2HLTAM4

21.321.7HL
3.1AM
H
L<
3.83.23.61.20.6I.A;

2.21.21.4RZ
1.60.4SHELLI
1.4KN!
1.11.2K
1.21.2§S
2.32.83.44.63.4W
0.50.0§ 0.41.1Other minorities' lists

2.00.6PS
1.31.13.32.21.6Other lists

ISeenamesoflists onpage 583. 2 UnityofLabour. included inMapam. 3 Uniihhe Founh Knesset 
connected with Israel LabourParty (Mapai). 4 Incl. Gahal.Free Center. State List. 5 Unlilthe Founh Knesset
"General Zionists". 6 Progressive Party included in Liberal Parly. 7 Unlil the Fourth Knesset  "Progressive
Party". 8. Moked (KN) includes Israel Communists and the Tekhelei Adom movement.
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רשימה1 לטי כנסת, חברי  כ/2. לוח

כנסת חברי

כנסת

111******

251 4930 *** 5126 *** 553 ^5915 **** 61

הכל 120120120120120סך

_אמת

_את

_כא

15999נ19מ

4645404742א
11078:תו

מיעוטים 21454רשימות
במערך3 קשורות

10111212כ

ני

ג

ר

163

2
66

הן

יש

ט

_מחל

ת

תל"מ

ננ

טעמ4 חל

חל

עמ

14S151717ח

17'720138ל5
54566לע7

_רצ

שלי ש

קנ

45635ק

הזה העולם ש
ו

מיעוטים רשימות 41יתר

םש
73יתר

כ/1. בלוח הערות ראה 1  8
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TABLE XX/2.  KNESSET MEMBERS BY LIST1

Knesset

Knesset members VIVIIVIIIIXX

2XI 6528X 6931 XII 7317 V 7730 VI 81

120/JO120120120TOTAL
56513247AMT
45' AT

10KA

8M

A

TW
4431Minorities' lists connected

with Alignment1
II1210126B

3NJ
4

2

4

2

4

1

4G

D
2HN
15JS

2T

4348MHL
3TH
2TLM

2KN
39HLTAM4
2626HL

4AM

H
V
5441LA7

311RZ
2SHELLI
1KN■

11k

12S

33454W

Other minorities' lists
1PS

Other lists

18 /Seenotes to Table XX1.
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המקומיות הרשויות למועצות הבחירות תוצאות  כ/3. לוח
TABLE XX/3.  RESULTS OF ELECTIONS TO MUNICIPAL COUNCILS

14X126 VII3 XII2X128 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 (1977) התשיעית לכנסת הבחירות תוצאות  כ/4. לוח
העיקריות הרשימות לפי הגדולות, הערימ בשלוש (978ו) העיריות

TABLE XX/4.  RESULTS OF ELECTIONS TO THE NINTH KNESSET (1977) AND

MUNICIPAL COUNCILS (1978) IN THE THREE MAJOR TOWNS, BY MAIN LISTS

א :יביפותל
JerusalemTelירושלים AvivYafoHaifa חיפה

מועצהמועצהכנסתמועצה
כנסתרשימה

KnessetMunicipal
council

KnessetMunicipal
council

כנסת
Knesset

Municipal
council

List

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 77.044.176.449.754.5אחוז 79.5Percent voters

Percentagesאחוזיס

כשרים 100.0100.0100.0100.0100.0קולות 100.0VALID VOTES
הכל סך TOTAL

Thereof1:מזה:'
41.213.839.146.918.9מחל 29.4MHL
15.3247.424.131.240.9אמת 27.7AMT

/.10.08.9ב b9( 61B

fג 10.0
1 2.2

2.711.99.7 / 1.5G
)15.90.7ד 1.5D

1 See names of lists on page 583.
2 "United Jerusalem" list (YA).

.583 כעמי הרשימות שמות ראה 1

(יא<. אחת" "ירושלים רשימת 2
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והועדות הכנסת מליאת ישיבות  כ/5. לוח
TABLEXX/5.THEKNESSETPLENARY SESSIONS AND COM1TTEE MEETINGS

19611983

eכנסת 1Kn es

Committeeועדה

VVIVIIVIIIIX1X

430המליאה 503457401441347PLENARY SESSIONS

קבועות2 2,235ועדות 2,1422,9823,2253,6682,003PERMANENT COM
MITTEE MEETINGS2

הכנסת 199ועדת 192227\83334156House Committee

ומשפט חוק 288חוקה, 334364222293135Constitution,
Law Si Justice

500כספים 457648646508304Finance

וביטחון 190חוץ 153319387358I 73Foreign Affairs £
Security

ורווחה3'4 226ענודה 201437476463208Labour and Welfare5,1

169נלכלד, 188318284277I 34Economics

ותרבות 189חינוך 1502222583602llEducation and Culture

ואיכות פניס
הסביבה

188 315208270266I 54Interior Affairs and
Environment

ציבוריים4 168שירותים 152181271
Public Services4

המדינה ביקורת
 

228126142Stale Conlro)

וקליטה עלייה
 

238I36Immigration and
Absorption

הפירושים ועדת

מיוחדת וועדה
1825Interpretations

Committee and
Special Committe

המשנה 1,910ועדות 1,4061.06Z616888494SUBCOMMITTEES

1 Till the end of third session. 2 Asofthe Sixth Knesset. השישית, בכנסת החל 2 השלישי. המושב סוף עד 1

sessionsof joint commiuees have been included in the total only. בלבד. הכל כסך המשותפות הועדות ישיבות נכללו
3. Asof the Ninth Knessetthis committee includesalsowelfare. הרווחה. את גם כוללת זו ועדה התשיעית, בכנסת החל 3
4 Public Services committee was abolished in the Ninth ככנסת עוד פועלת אינה הציבוריים השירותים ועדת 4
Knesset: subjects deali with by this committee have been לועדת הועברו וו בועדה שטופלו הנושאים התשיעית;
transferred to the Labour and Welfare committee. והרווחה. העבודה
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הצעות המטפלת, והועדה העניין לפי שנתקבלו, חוקים  ב/6. לוח
ושאילתות היום לסדר

TABLE XX/6.  LAWS PASSED, BY SUBJECT MATTER AND RESPONSIBLE
COMMITTEE, MOTIONS FOR THE AGENDA AND INTERPELLATIONS

19611983

Knessetכנסת
וועדה Subjectעניין matter and
~VVIVIIVIIIמטפלת IX1Xresponsible committee

שנתקבלו 257חוקים 281318349100 384LAWS PASSED
Subjectהעניין matter

יסוד חוקי 1 Basic laws
6כנסת 2594 18Knesset

וכלכלה 84כספים 7010513229 112Finance and Economics
וצבא 24ביטחון 2021206 15Defence and Armed

Forces
3בריאות י 4710 10Health

דתיים 10שירותים 68. ■ Religious Services
ותרבות 4חינוך 211133 16Education and Culture

6חקלאות 9572 5Agirculture
ומשפט 65שלטון 67786223 97Administration and

Justice
ורווחה 16עבודה 34505615 38Labour and Welfare

13פנים2 12112414 55Interior2
מסחר. 13תחבורה, 219121 12Transport, Tradejndustry
ותיירות3 andתעשייה Tourism'
המדינה מבקר 3 3State Comptroller

13שונות 3384 3Miscellaneous

המטפלת Responsibleהועדה
committee

הכנסת 5ועדת 4322 1House Committee
ומשפט חוק 67חוקה, 70696325 126Constitution, Law A

Justice
91כספים 8610611923 106Finance

וביטחון 14חוץ 1116167 12Foreign Affairs and
Security

ורווחה 26עבודה 41 ■526612 51Labour and Welfare
14כלכלה 27201610 17Economics

ותרבות 7חינוך 311134 16Education and Culture
הסביבה ואיכות 23פנים 28233513 48Interior Affairs and

Environment
ציבוריים 7שירותים 61011 _Public Services
המדינה ביקורת 34 1State Control
משותפות 3ועדות 585 6Joint committees

366הצעות 448581839457 1,117MOTIONS FOR THE
היום AGENDAלסדר
7,898שאילתות 2,5296,0077,1292,542 7,127INTERPELLATIONS

1 Till the endof the third session. 2 Until the Eighth Knesset
 municipal matters. 3 Since the Ninth Knesset incl. trade
and industry.

 השמינית הכנסת י עד 2 השלישי. המושב סוף עד 1

כולל  התשיעית מהכנסת נ מוניציפאליים. עניינים
ותעשייה. מסחר
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PUBLIC EXPENDITURE ציבורית הוצאה

המקומיות, והרשויות הלאומיים המוסדות הממשלה, כ/7.הוצאות לוח
מטרה לפי

TABLEXX/7.EXPENDITURE OF GOVERNMENT, NATIONAL INSTITUTIONS AND

LOCAL AUTHORITIES, BY PURPOSE

1970/711972/731975/761978/791979/801980/81Purposeמטרה

ש' מיליוני  כולל 1,314.72,159.27352.1120,809.8סך 49,759.0 25,365.8GRAND TOTAL  IS million
אדותיס 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

 וביטחון כלליים 43.135.838.431.028.231.7Generalשתתיס public services and
הכל defenceסך  total

כללי 2.72.62.12.42.32.3Generalמינהל administration
pn 0.60.60.40.30.30.3Externalיחסי affairs

משטרה ציבורי, 1.71.3LI1.31.41.3Publicסח order and
safetyומשפטים
כללי 0.11.20.10.10.10.1Generalנוחקר research

38.030.134.726.924.127.7Defenceביטחון

סוציאליים 27.029.028.626.829.128.3Socialשירותים and community
הכל סך  servicesוקהילתיים  total

10.010.48.58.58.58.0Educationחינוך
3.03.13.95.05.85.3Healthבריאות

סוציאלי 6.37.18.47.88.08.0Socialביטוח security and
welfareוסעד services

ושירותים 5.86.76.23.85.25.5Housingשיכון and community
amenitiesקהילתיים
בידור 1.51.41.21.41.31.3Recreationalתרבות, and related

culturalוספורט services
דה 0.40.30.40.30.30.2Religionשירותי

 כלכליים C16.820.118.1Economic.15.816.318שירותים services  tola/
הכל סך

להוזלת תמיכות :1.92.33.33.32.92.9Thereofמזה: subsidies on
תיונייס essentialמוצרים commodities

כלכלי 0.50.9O.t0.30.30.3Economicמינהל administration
ייעור ,4.33.73.53.02.2Agricultureחקלאות. forestry and

ifshingודיג
תעשייה ,4.85.33.52.32.62.1Miningמחצבים, manufacturing and

buildingובנייה
ומיס גז ,1.00.70.50.80.92.2Electricityחשמל, gas and water

1.51.5as0.80.80.6Roadsדרכים
ותקשורת C1.71.81.6Transport.2.02.32תחבורה and communication

1.71.91.30.91.00.9Otherאחר
התמיכה 6.59.78.2Subsidyמרכיב component in

הממשלה governmentכהלוואות loans to
העסקי theלסקטור business sector

הכל סן  14.119.2IS.t25.422.621.9Otherאחו  total
חובות 14.218.914.525.322.521.8Publicתשלום debt transactions

וריבית) principal)(קרן and interest)
ל.נ.מ.א. 0.10.30.10.1O.I0.1Miscellaneousשונות n.e.s.
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שירות וסוג הוצאה סוג מבצע, סקטור לפי הסביבה, איכות לשמירת ציבורית הוצאה כ/8. לוח
TABLEXX/8.PUBLIC EXPENDITURE ON ENVIRONMENTAL PROTECTION, BY OPERATING SECTOR, TYPE OF

EXPENDITURE AND OF SERVICE
is million שקל מיליוני

1977/781978/791979/801980/81
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1977/78 במחירי
prices:urrentAtAtיםשוטפבמחירים 1977/78 prices

כולל 26.9סך 218.5175.316.344.0 378.532.9 301.695.3 726.8565.066.51,692.8232.61,282.9177.3227.2 227.7GRAND TOTAL
זיהום 4.5מניעת 115.5111.095.96.1189.817.8 370.0352.2857.647.3810.3Pollution prevention
טבע 17.4שמירת 69.845.76.722.930.480.012.563.3 231.6141.926.4548.2150.8318.219.2Nature protection

סביבתית 5בקרה 0 33.21869.659 77 511 820 414 ר 125 270 9287.0 40 134.5154.498.1Environmental control

הכל שוטפתסך 6הוצאה 9 147.5128 612.010 4 218.722.9 22f 41,157.0 46.9 428n20 7495 647.2984.9124.9156.5 156 7

זיהומ 2.1מניעת 84.382.2144.82.9141.95.7 274.8269.1631.312.5618.8Pollution prevention
טבע 0שמירת 9 35.330 53961 f1 255 46922 1184101 8144274 05 7231 436.9

סביבתית 3.9בקרה 27.915.98.150.46.328.116.012.8 102.457.132.5251.729.0134.788.0Environmental control

 קבועים בנכסים 46.7השקעה 20.0 71.04.376.2 33.610.074.6 231.2137.019.6535.8AM. 4298.052.470.7 71.0Fixedcapital formation 
הכל 6totalך

זיהום 2.4מניעת 31.228.851.13.247.912.1 95.283.1226.334.8191.5Pollution prevention
טבע 16שמירת 5 34.515.22.859 24י9י4 65661 1 113240 1pn274.2145.186.842.3

סביבתית 1.1בקרה 5.32.71.59.31.23.74.41.4 22.813.87.635.35.519.710.1Environmental control
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government  ממשלה
assets and liabilities of the government האוצר של והתחייבויות זכויות

הממשלה של והתחייבויות זכויות מאזן  כ/9. לוח
TABLE XX/9.  BALANCE OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE GOVERNMENT

IS million at current pirces; 31 III each year שנד, כל במרס 31 שוטפים: במחירים ש' מיליוני

1982 §!981 1980 1979 1975

Assetsוכויות
הכל 2,61510,14515,05925,79662,880TOTALסך

שוטפות urrent"5334,3596,5639,27726,965וכויות assets
הנובעות הממשלה Governmentזכויות assets

תקציבים derivingמביצוע from
operation of budget

שניתנו 9503,9915,73210,03122,652Loansהלוואות granted
במניות 190263271587880Investmentsהשקעות in securities

בנק של מניות בהון 21111Inveslmentהשקעות in Bank of Israel
sharesישראל

נקבעו טרם אשר 2681סכומים
Amounts not yet classified

כהשקעות או asכהלוואות loans or investments
ע"י לבנייה ביניים 4588261,3092,6605,100Interimמימון Financing for building
והשיכון הבינוי byמשוד Ministry of Construction

and Housing
1501573339692,014Stockמלאי

שונות 645488502,2715,268Variousזכויות assets

bilitiesLiaותהתחייבוי
הכל 10,05062,580123,278359,577884,977TOTALסך

שוטפות 5904,2994,3756,94218,294Currentהתחייבויות liabilities

הנובעים המדינה Governmentחובות liabilities
תקציבים derivingמביצוע from

operation of Budget
פנים 6,20732,07858,956224,748559,361Internalמלוות loans
חוץ 3,15520,65646,51297,826251,933Foreignמלוות loans

ביטוחי כגץ 5,29613,03330,06155,389Liabilitiesהתחייבויות in respect of indexation
ושער toהצמדה C.P.I. and foreign currency

לבנין החיסכון 602514022מפעל
Saving for Housing scheme (incl.

ערך) גמול compensatory(כולל value)
הבינוי משרר ע"י 38Operan'onsביצוע of Minisiry of
לקבלנים וחוב Constructionוהשיכון and Housing

and debt to contractors
accountsoffsettingMutuallyמקביליםחשבונות

הכל 3,47113,94729,36147,89987,661TOTALסך
7093,7137,67912,28020,723Guaranteesערבויות

הממשלה משרדי 2,7629,36620,02431,75459,883Liabilitiesהתחייבויות of government ministires
שניתנו עומדות 3879962,5583,536Loansהלוואות outstanding granted
בנאמנות שנמסרו נכסיס

3824959422,024Assets placed in trust
99155347863Stock_מלאי

למחקר דולאומיח קרן


1218632Binational Science Foundation

Source: Accountant General's Report. 1 Reclassiifed "י מיון נערך ב1979 ו הכללי. החשב דו"ח המקור:
1979: some sums were deleted and some transferred and registered ונרשם הועבר וחלק נמחק מהסכומים חלק מחדש;
in "mutually offsetting accounts". 2 This item was פנים. למלוות הועבר הסעיף 2 מקבילים". כ"חשנונות
transferred to "Internal loans."
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הממשלה של שוטפות והתחייבויות זכויות  כ/10. לוח

TABLE XX/10.  CURRENT ASSETS AND LIABILITIES OF THE GOVERNMENT

IS million, at current prices; 31 III each year שנה כל כמרס 31 שוטפים; במחיריס שי מיליוני

1981'1982

יתרה
במאזן

Position in
balance
sheet

זכויות
מונטריות
Monetary
assets

יתרה
במאזן

Position in
balance
sheet

זכויות
מונטריות
Monetary
assets

ו י ו כ sAssetתז

הכל 9,6059,27720,11826,965TOTALסך
ובנקים 7,9597,95924,22524,225Cashמזומנים and banks and

פיננסיים ifnancialומוסדות institutions
86868383Debtorsחייבים

תקציבים, לביצוע חוזר 1,6711,2324,5192,657Workingהון capital for operation
ומקדמות ,budgetsקניות purchases and

advance payments
תקציביות2 מפעולות גירעק 111


8,709

Deficits deriving from operation
of budget2

י ח ת 1itieכויותה sLi abi

הכל 9,6056,94220,11818,294TOTALסך

מחברות ממוסדות, 3,5463,5464,4074,407Depositsהפקדות of institutions, government
ומיבואנים companiesממשלתיות and importers
חובה חיסכון andוקיקדון compulsory savings

ישראל depositsבבנק in the Bank of Israel
תקציב ביצוע ע"ח 7547543,8423,842Claimsתובעים o/a of budget operations of

הממשלה theמשרדי government ministries
והפרשות 5845841,5511,551Fundsקרנות and allowances

להכנסות מיועדים 2,0582,0588,4948,494Receiptsתקבולים earmarked for income and
זכוח creditויתרות balances

שיערוך 2,6631,824הפרשי
Revaluation differentials

Source: Accountant General's Report.
1 In 1982 the balancesheet was reclassified.
2Seealso TableXX/1 3.

הכללי. החשב דו"ח : 11|70n

המאזן של חדש מיון נערך ב1982 ו

כ/3ו. לוח גם ראה 2
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כלכלי ענף לפי הממשלה, של והלוואות השקעות כ/וו. לוח
TABLE XX/II.  INVESTMENTS AND LOANS OF THE GOVERNMENT, BY

ECONOMIC BRANCH

שנה כל במרס 31 שוטפים; במחירים שי yeareachISמיליוני million, at current prices; 31 III

הלוואותבמניותהשקעות
Investments in sharesLoans

כלכלי Economicענף branch

19811982§19811982

כולל 58788016,65632,480GRANDסך TOTAL
ונכסים עומדות 3.2154,728Loansהלוואווז outstanding and assets

heldבנאמנות1 in trust'
רגילות Ordinaryהלוואות loans

הענ8יפ לגל בנקים 9.45319.008Throughבאמצעות banks to all branches
ללוויס ישירות 3.9888.744Directlyהלןזאוה to borrowers

הכל סך  total
ודיג ייעור ,32326171Agricultureחקלאות, forestry and ifshing

ומים 2702727431Electricityחשמל and water
תעשייה

"{I 260
501,917Industry

62172Miningכרייה
ושירותים 264805Tradeמסחר and services

421232,9285,198Construction1בינוי'
עסקיים ושירותים 681492430Financesפיננסים and business services

ותקשורת 363615198Transportתחבורה arid communication
מקומיות 2353Localרשויות authorities
לאומיים מוסדות

'{
327327Nationalו institutions

אחרים /מוסוות 8
2038Other institutions

J44Otherאחו

1 Incl. interim financing of building by the Ministry of
Construction and Housing.

והשיכון. הבינוי משרד ע"י לבנייה ביניים מימון כולל 1

סוג1 לפי הממשלה, חובות כ/2ו. לוח
TABLE XX/12.  GOVERNMENT DEBT, BY TYPE1

IS million, at current prices; 31 III each year שנה כל במרס 31 שוטפים; במחירים ש' מיליוני

החוב 1956196019701975198019811982Typeofdebtסוג

הכל 1082161,6429,362105,468322,574811,294TOTALסך
הכל סך פנים 40969736.20758.956224.748559,361Internalחונות debt total
2pn למטבע 151554515.3275,02438,793Linkedך.עמודים to foreign currency2

למדד2 .4225415,39752,202218,388517,966C.P.Iצמודים linked2
הצמדה 29592773591,4271,3362,602Nonlinkedללא

הכל 0finך 681206693,15546,51297,826251,933Externalחונות debt  total
בש' 5297773226428814Repayableלפירעון in IS

חוץ3 במטבע 63915923,08246,28697,398251,119Repayableלפירעון in foreign currency'

1 Excluding current liabilities. Increase deirved in part from
turning liabilities, ifrst registered as current, intobudgetarydebts.
2 Adjusted to changes in the rate of exchange or the C.P.I.
3 The value in IS is calculated according to the rateof exchange
on 31 march of each year.
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נובע בסנלמיס הגידול שלטעלת. התחייכלילת כולל לא 1

לחוב גשוטפות תחילה שנרשמו התחייבויות מהפיכת בחלקו
במרד או החליפין בשער לשינויים מותאם 2 תקציבי.
שער לפי מחושב בשקלים הערך 3 לצרכן. המחירים

שנה. כל במרס ב31 החליפין



government income and expenditure הממשלה והוצאות הכנסות
תקציביים גירעונות ז>ו ועודפים הוצאות הכנסות,  כ/3ו. לוח
TABLEXX/13.INCOME, EXPENDITURE AND BUDGETARY SURPLUSES OR

DEFICITS
IS million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים שי מיליוני

הכנסות
Income

הוצאוח
Expenditure

או עודף
גירעון()
Surplus or
deficit( )

או עודף
מצטבר' ( ) גירעון
Cumulative surplus
or deficit( )'

1948/492.9'2.80.10.1

1949/509.319.40.10.0
1950/5115.0'14.90.10.1

1951/5219.620.9 1.3 1.2

1952/5329.628.80.80.4
1953/5440.239.70.50.1

1954/5566.2265.30.91.0
1955/5680.681.7 1.10.1
1956/5797.8105.07.27.3
1957/58112.1113.2 1.18.4
1958/59137.7129.87.90.5
1959/60148.1151.53.43.9
1960/61170.8172.92.16.0
1961/62230.2227.13.12.9
1962/63259.5247.711.88.9
1963/64322.3311.410.919.8
1964/65365.5367.62.117.7
1965/66438.6439.8 1.216.5
1966/67447.2485.638.421.9
1967/68635.9651.5 15.637.5
1968/69742.7786.243.581.0
1969/701,005.01,002.82.278.8
1970/711,253.71,234.119.659.2
1971/721,659.41,632.926.532.7
1972/732,050.21,997.053.220.5
1973/743,521.53,549. 127.67.1
1974/754,721.74,752. 130.437.5
1975/767,306.07,302.83234.3
1976/779,743.79,741.52.232.1
1977/7814,645.914,602.243.711.6
1978/7922,657.622,609.947.759.3
1979/80M9.503.847,802.21,701.61,760.9

1980/81109,023.1111,099.42,076.3315.4
1981/82254,904.1246,305.78,598.48,283.0

Source: Accountant General's Report.
1 Does not include the entire defence budget. 2 Including
IS 2.5 million of foreign exchange equalization fund. 3 In
the Accountant General's repotr income of IS 426.5 million from
an issue was recorded in the income (surplus account), whichwas
included previously only in the balance sheet.

הכללי. החשב דו"ח : 11p):n
כולל 2 במלואו. הביטחון תקציב את כולל אינו ו

בדו"ח 3 שערים. הפרשי קרן של ש' מיליון 2.5
בשנת החל עודפים) (בחשבון בהכנסות נרשמה הכללי החשב
שקל. מיליוני 426.5 בסך מאמיסיה הכנסה גם 1979/80

במאזן. רק נכללה שבעבר
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הממשלה הכנסות  כ/14. לוח

TABLE XX/14.  GOVERNMENT INCOME

תקציב שנות שוטפים; במחירים שי ISמיליוני million, at current prices; budget years

niDwnrאומדןלמעשההכנסד
תקציב icomeActualסוג i.<{ incomeEstimate (Budget section
הכנסה andוסעיף income item

1980/811981/821982/831983/84

כולל2 109,023254,904541,3491,213,813GRANDסך TOTAL2
השנה במשך תקציבי 2.0778,598Budgetaryגירעון deifcit during the year

הכל רגילסך 71.888177.765385.500840,500Ordinaryתקציב budget total
הכנסה 23,36954,714143,600270,490Incomeמס tax

הגליל שלום מלוה (5,500)מזה: (11,050)Thereof: Peace of Galilee Loan
לקרן העברה (פחות רכוש 5815081,4001,760Propertyמס tax (less: transfer to war

riskארנונה) insurance)
מקרקעין שכח 5621,4821,8506,340Landמס belterment tax

הסקטור על מוסף ערך .1,2463,3067,70217,660V.A.Tמס imposed on the rmancial
ומלכ"רים sectorהפיננסי and on private non

profit institutions
מעסיקים I0CEmployers.2,3403,59611,25021מס tax
כללי 2,0645,52212,68038,060Customsמכס general

דלק 1,0682,1124,3109.55CCustomsמכסעל fuel
מלט, משקאות, (טבק, 5015121,1002.24CExciseבלו duty (tobacco.beverages,

(cement.miscellaneousשונות)
לחו"ל נסיעות 100Travelמס tax

מוסף ערך 8,73622,91555,870139.34CValueמס added tax
קנייה 4,1339,91317,69042,21CPurchaseמס tax

מסמכים) (על הכנסה בולי 3929203.69CRevenueמס stamp tax (documents)
ערך ניירות על 25,50CImpositionהיטל on securities

ביטחון 1Defenceבול slamp tax
יתר חתימת על (היטל 2,60CImposition on oversubscription on

הנפקות shareעל issues
רכב ואגרותכלי רשיונות (184500דמי 5882.30CLicence fees vehicles
אחרים 231429) 1,4422,37C other
עסקיים ממפעלים 29651,61817Royaltiesתמלוגים from enterprises and

טבע naturalומאוצרות resources
ישראל בנק 3,0914,20125,200רווחי 10,000Proifts of the Bank of Israel

1,7935,05412,490ריבית 8,270Interest
שנים תקציבי ע"ח 57119iהחזרות 33069Refunds on account of former

'yearsקודמות budgets
שערים והפרשי מלאי על יתר 5565Surtaxמס on stock and exchange rate

adjustment
שונים משירותים 305292.033הכנסות 968Income from various services
פיתוח מתקציב 20,91061,160214,703העברה 104,732Transfer from development budget

ארנונה 515143Warקרן risk insurance
ותשלום פיתוח 25.51553,563282,500הקציב 106,000Development budget and debt
הכל repaymentחובותסך total  פיתוח מלוה חוץ3: 22,66450,454178,300מקורות 88,400Foreign sources': development

ומענקים מחו"ל loanמלוות external loans and grants
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(המשך) הממשלה הכנסות  כ/14. לוח
TABLE XX/14.  GOVERNMENT INCOME (cont.)

IS million, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים ש' מיליוני

Budget section
and income item

ההכנסות אומדן
Estimate of income

'1983/84 1982/83

למעשה הכנסה
Actual income

1981/82 1980/81

תקציב סוג
הכנסה וסעיף

Development budget and debt
repayment (cont.)

Internal loans': from the National
Insurance Institute
from banks and
issues

Other revenue: collections on account
of loans and sale of
property (capital)
capital in foreign
currency

depreciation
income o/a of participa
tion in investments

allowances for pension
and severance pay

transfer to ordinary
budget

advances from the
Bank of Israel

Commercial enterprises  total

Treasury projects
Housing projects
Railways
Participation of ordinary budget
in railways' expenditure

Communication enterpirses
Israel Lands Authority
Yafo port
Israel Institute of Productivity
Institute for Teaching Aids
Government trade accounts

18,900 8,000 9,425 5,704

164,500 58,000 27,547 13,939

4,075 4,000 313 1,210

945 

345 146 41 20
12,273 8,377 2,991 1,695

1,712 815 452 193

214,703 104,732 61,160 20,910

116,153 42,994 23,500 1,000

90,813 49,849 23.576 11,620

129279646842
3,3006,18110,07415,096
1734298531,838
314590151

4,1528,21519,52039,841
5821,7754,92810,500

5444
3070182326
8183879

3.2156,56413,46422,096

ותשלום פיתוח תקציב
(המשך) חובות

לביטוח מהמוסד פנים3: מלוות
לאומי

ואמיסיות :מבנקיס

חשבון על גבייה אחרות: הכנסות
ומכירת הלואות

(קרן) רכוש
במט"ח קרן

פחת
ע"ח הכנסות

בהשקעות השתתפות
לפנסיה הפרשות

ופיצויים
לתקציב העברה

הרגיל
מבנק מקדמות

ישראל

הכל סך  עסקיים מפעלים

האוצר מפעלי
השיכון מפעלי

רכבת
הרגיל התקציב השתתפות

הרכבת בהוצאות
התקשורת מפעלי

ישראל מקרקעי מינהל
יפו נמל

והייצור העבודה לפריון המכון
ההוראה לאמצעי המכק

הממשלתי הסחר חשבונות

Source: Accountant General's Report.
1 Proposed budget of January 1983. 2 Excluding
extrabudgetary transactions and earmarked income.
3 All loans, except short term loans, are registered without
deducting redemptions during the year. On the other hand,
expenditure connected with the raising of new loans has been
deducted.

הכללי. החשב דו''ח המקור:
פעולות כולל אינו 2 .1983 ינואר תקציב הצעת 1

כל 3 בהוצאות. מותנות והכנסות לתקציב finav
בלי כלומר: ברוטו, נרשמו מועד. קצרי למלוות פרט המלוות,
נוכו זאת, לעומת חשבונם. על השנתי הפדיון את לנכות

מלוות. להשגת שהוצאו סכומים
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IS million, at current prices; budget years

הממשלה הוצאות  ב/15. לוח
TABLE XX/15.  GOVERNMENT EXPENDITURE

תקציב שנות שוטפים; במחירים שי מיליוני

Budget section and
expenditure item

תקציב
Budget

1983/84 1982/83

למעשה הוצאה
Actual expenditure

1981/82 1980/81

התקציב סוג
ההוצאה וסעיף

GRAND TOTAL2 /

Ordinary budget  total

President of the State, Knesset,
Cabinet Ministers and State
Comptroller

Prime Minister's Ofifce4
MinistryofImmigrant Absorption

 Finance
Defence
Health
Religious Affairs
 Foreign Affairs
 Education and Culture
 Agriculture
Resettling grants to

settlers in Sinai
Industry and Trade5
 Tourism
 Energy and

Infrastructure
 Economy and inter

ministerial coordinatioi
 Inteiror
Police
Justice
 Labour and Social

Welfare6
Construction and Housing
Science and

Development7
 Transport

Financing political patries
Interest*
Pensions and compensations
Gratuities to invalids
Transfer to railways (see revenue

of business enterprises)
to transport
to local authorities
)including transferred
expenditure)

Subsidies for promotion of exports
 for stabilization ofprices

Miscellaneous
Survey depatrment
Subsidies to credit (incl. housing)
Reserves

,213,813 541,349 246,306 111,100

840,500 385.500 177,765 71,889

1,209 569 256 113

כולל3.2 סך

הכל סך  רגיל תקציב

חברי הכנסת, המדינה, נשיא
המדינה ומבקר הממשלה

הממשלה4 2885717682,460משרדראש
העלייה 1414781,0602,119לקליטת

האוצר 5491,2032,6225,502
הביטחון 30,96265,118139,520273,852
הבריאות 2,2194,7879,02921,200

רתוח לענייני 2437302,2624,667
החק. 3217551,4813,430

והתרבות החינוך 7,02715,27634,50072,367
החקלאות 3086511,1602,701

לתושבי פיצויים 4331,1801,000200
סיני

והמסחר5 התעשייה 1682655931,239
התיירות 119240530

והתשתית האנרגיה 4087168301

ותיאום לכלכלה __

4899
משרדי כין

הפנים 73159434859
המשטרה 1,4333,2116,72014,062
המשפטים 1894289622,079

והרווחה6 העבודה 3,2807,42222,82949,160

והשיכון הבינוי 1743698601,785
והפיתוח7 המדע

115

התחבורה 88184434941
מפלגות 18153120305מימון

10,78931,82671,000195,500ריבית8
ופיצויים 1,142,1975,61412,380גימלאות
לנכים 286201,3502,835תגמולים

הכנסות (ראה 34590151העברותלרכבת
עסקיים) מפעלים

4325360762לתחבורה
המקומיות 3,316,97013,62927,571לרשויות

הוצאה (כולל
מועברת)

ליצוא שווקים 31,6734,74918,783הענקותלפיתוח
מחירים 3,4919,84624,00047,565לייצוב

4481,6388722,822שונות
המדידות 1858118מחלקת

לשיכון) (כולל אשראי 4,239,20520,00033,200סיבסוד
16,39937,631תרבות

599 המקומיות והרשויות הממשלה



(המשך) הממשלה הוצאות  כ/15. לוח
TABLE XX/15.  GOVERNMENT EXPENDITURE (cont.)

IS million, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים ש' מיליוני

תקציבלמעשההוצאה
התקציב ctual\סוג expenditurtBudgetBudget section and
ההוצאה expenditureוסעיף item

1980/811981/821982/83'1983/84'

 חובות ופירעון פיתוח 27,59/44,965282,500תקצינ /06,000Development budget and debt
הכל repaymentסך  total

לחקלאים שיכון (כולל 8321,7476,492חקלאות 3,468Agirculture (incl. rural housing and
הערבה) developmentופיתוח of Arava region)

מים 3146672,917מפעלי 1,450\J2\zt projects
ומסחר5 2,0624,56423,163תעשייה 8,822Industry and Trade5

5803,591תיירות 1,810Tourism
וכבישים 2986373,108תחבורה 1,459Transport and roads

6261,3065,040תקשורת 2,400Communication
3,0285,96022,370שיכון 11,000Housing

המקומיות לרשויות 3893191,716הלוואות 880Loans to local authorities
ציבוריים למוסדות 7151,3777,031בניינים 3,367Buildings for public and government

בשירותי והשקעות institutionsוממשלתיים and investments
inחברה social services

אנרגיה מקורות 3495292,783פיתוח 2,060Development of energy sources
שונים 1614382,890מפעלים 533Various establishments
חובות 18,77626,838193,500פירעון 66,000Debt repayment

למחקר הלאומית 100המועצה National Council of Research
andולפיתוח7 Development7

7,614רזרבה 2,663Reserve
תקציבי חוזר 413185הון 88Budgetary working capital

הכלי סך  עסקיים 11.62023,57690,813מפעלים 49.849Business enterprises  totaP

האוצר 129279842מפעלי 646Treasury projects
השיכון 3,3006,18115,096מפעלי 10,074Housing projects

2044741,989רכבת 943Railways
התקשורת 4,1528,21539,84מפעלי J 19,520Communication enterprises

ישראל מקרקעי 5821,77510,500מינהל 4,928Israel Lands Authority
יפו 44_נמל 54Yafo port

והייצור העבודה לפריון 3070326המכון 182Israel Institute of Productivity
הוראה לאמצעי /,zxr781879 38Institute for Teaching Aids

הממשלתי הסחר 3,2156,56422,096חשבונות 13,464Government trade accounts

Source: Accountant General's report.
1 Proposed budget of January 1983. 2 Excluding extar
budgetary transactions and expenditure depending on income.
3 The expenditure of commercial enterpirses 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. 4 Incl. expenditure of the Atomic Energy
Commission and participation in the Broadcasting Authority
budget. 5 In 1980/81, incl. the Ministry of Tourism.
6 From 1979/80 includes transfer to the National Insurance
Institute ~l In previous years most expensesof theMinistryof
Science and Development were included in theMinistryofEnergy
and Infrastructure. 8 Interest was registered as net after
deductionof income frome exchange rate differentials on working
capital.

הכללי. החשב דו"ח המקור:
אינו 2 .1983 מינואר תקציב הצעת 1

בהכנסות מותנות והוצאות לתל,ציב שמחוץ פעולות כולל
סכומים כוללות העסלןים המפעלים של ההוצאות 3
בתור הפיתוח, ולתקציב הרגיל לתקציב כהכנסות שהועברו
לפיצויים לפנסיה, הפרשות ריבית, תמלוגים. עודפים,
כולל 4 חובות. ותשלום הלוואות ובתור ולפחת,
רשות בתקציב והשתתפות אטומית לאנרגיה הועדה הוצאות
התיירות. משרד גולל 1980/81 בשנת 5 השידור.
לאומי. לביטוח למוקד העברות כולל מ1979/80 5
והפיתוח משרדהמדע של ההוצאות רוב קודמות, בשנים 7
נרשמה הריבית 8 והתשתית. האנרגיה במשרד כלולות היו

חוזר. הון על שער מהפרשי ההכנסה בניכוי נטו
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המשלם מעמד לפי חובה, ומלוות הכנסה מס תקבולי  כ/16. לוח
TABLE XX/16  INCOME TAX AND COMPULSORY LOAN RECEIPTS, BY STATUS 0F

TAXPAYER
At current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים

מס
מעסיקים
[mployers

tax

מלוה
מעסיקים
Employers

loan

ניכויים
במקור
Deduct
ions at
source

עצמאים
Self

employed
rvron

Companies
שכירים

Employees
הכל1 סך
Total1

IS million שי מיליוני

1949/50
1956/572
1961/62
1966/67
1970/71'
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82

1979/80 total
Income tax
Compulsory loans

1980/81  total
Income tax
Compulsory loans

1981/82 total
Income tax

1949/50
1956/572
1961/62
1966/67
1970/713
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82

1979/80 total
Income tax
Compulsory loan

1980/81  total
Income tax
Compulsory loan:

1981/82 total
Income tax

86.4
127.4
232.3
402.2
938.5

2,340.0
3,596.0

938.5
938.5

2,340.0
2,340.0

3,596.0
3,596.0

25.3
96.4
123.1
203.2
351.5
654.3
30.0

23.2
160.2
275.6
414.2
756.8

1,722.1
4,801.8

11 ,058.0

0.4
6.7
13.1
35.3
61.1
207.6
335.0
549.1
946.8

2,070.7
5,407.8
12,510.5

654.3 1,722.1 2,070.7
_ 1,722.1 2,070.7

654.3  

30.0 4,801.8 5,407.8
 4,801.8 5,407.8

30.0  

_ 11,058.0
 11,058.0

Percentages'1

5.5
5.9
7.2
7.2
7.7
8.1
5.6

7.7
8.1

8.2
8.2

5.6
5.6

7.8
6.2
5.7
6.3
6.3
5.3

5.3

100.0

0.1

100.0

7.2
10.2
12.7
12.8
13.5
14.1
14.8
17.2

14.1
14.8

12,510.5
12,510.5

39.8
37.2
34.4
30.3
18.9
13.3
15.5
16.9
16.9
16.9
17.9
19.4

16.9
17.9

16.8
16.8

17.2
17.2

18.9
18.9

19.4
19.4

0.1
3.7
8.1
22.0
68.6
505.7
597.8
691.2

1,250.4
2,498.8
5,364.2
12,677.6

2,498.8
2,498.8

5,364.2
5,364.2

12,677.6
12,677.6

12.9
20.7
21.2
18.9
21.3
32.3
27.6
21.3
22.3
20.4
21.5
19.7

20.4
21.5

18.7
18.7

19.7
19.7

0.4
7.5
16.9
59.0
144.6
508.3
682.0

1,113.6
1,819.4
4,215.6
10,326.1
24,125.4

4,215.6
4,215.6

10,326.1
10,326.1

0.9
17.9
:38r1
116.3
322.8

1,564.6
2,165.9
3248.6
5,607.1
12,250.0
28,619.9
64,367.5

12,250.0
11,595.7

654.3

28,619.9
28,589.9

30.0

24,125.4 64,367.5
24,125.4 64.367.5

אחתים4
47.3
42.1
44.4
50.8
44.8
32.5
31.5
34.3
32.4
34.4
36.4
37.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

34.4 100.0
36.4 100.0
 100.0

36.1
36.1

37.5
37.5

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0

1949/50
21956/57
1961/62
1966/67
1970/71נ
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82

הכל 1979/80סך
הכנסה מס
חובה מלוה

הכל סך 1980/81
הכנסה מס
חובה מלוה

הכל סך 1981/82
הכנסה מס

1949/50
21956/57
1961/62
1966/67
1970/71נ
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81

1981/1982

הכל סך 1979/80
הכנסה מס

חובה מלוות

הכל סך 1980/81
הכנסה מס

חובה מלוות

הכל סך 1981/82
הכנסה מס

j [nc| interest on accountof loans amounting to IS25.0 million
jn 1976/77, 45.0 in 1977/78, 80.0 in 1978/79, 150.0 in 1979/80
350.0 in 1980/81 and 400.0 in 1981/82. 2 The ifgures for
1956/57 exclude IS. 3.1 million defence levy which were no.
recorded in the budget. 3 As of 1970/71, all types of
compulsory loans are included. 4 Percentages, were
calculated before rounding the data.
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ב ש' מליוני 25.0 בסך הלוואות חשבון על ריבית נולל 1

ב1978/79 80.0 ב1977/78, ש' מיליוני 45.0 .1976/77
ב י400.0 ב1980/81, 350.0 ,1979/803 150.0
לאנכללותשלומי"יהבמגך ב956/57ו 2 .1981/82
ב החל 3 לתקציב. מחוץ שנרשמו ש' מיליוני 3. ו בסך
האחוזים 4 לסוגיהם. חובה מלוות כולל ,1970/71

הנתונים. עיגול לפני חושבו



government employees מדינה עובדי

ישראל ומשטרת משרדים לפי המדינה1, עובדי מצבת  כ/7ו. לוח
TABLE XX/17.  GOVERNMENT EMPLOYEES1, BY MINISTRIES, AND THE ISRAEL

POLICE
31 III each year שנה כל במרס 31

1965197019752 198019811982

הכל 54,24770,30582,57686,23587,06287,321TOTALסך

הכל סך מדינה1 45,82057,40866,29866,63167,08467.606Governmentעובדי employee^  total
הממשלה3 ראש 1,3401,2011,055866849911Primeמשרד Minister's Office3

האוצר 6,6717,1717,5977.6557,9297,833Ministryמשרד of Finance
הביטחון4 1,4371,8182,3152,7522,6192,618Ministryמשרד of Defence4
הבריאות5 8,14010,40113,66917,56118,20419,042Ministryמשרד of Health5

דתות לענייני 427367391372376340Ministryמשרד of Religious Affairs
החק 8488561,070913909887Ministryמשרד of Foreign Affairs

והתרבות7 החינוך 1,5012,5493,6953,4063,3563,294Ministryמשרד of Education Si Culture6
החקלאות 2,0633,3553,3583,0833,1493,141Ministryמשרד of Agriculture

ישראל מקרקעי 540490588586584569Israelמינהל Lands Authority
המסחר התעעץיה, 9589441,1961,1131,079859Ministryמשרד of Industry, Trade and

'Tourism7והתיירות7'8 8
(אזרחים)7 המשטרה 25754520Ministryמשרד of Police (ofifce staff)7

המשפטים 1,3121,5631,8051,9662,0432,085Ministryמשרד of Justice
הסעד7 1,3301,7962,025Ministryמשרד of Social Welfare7

והרווחה7 העבודה 3,5503,8323,8194,3984,5104,625Ministryמשרד of Labour and Social
Welfare7

הפיתוח7 163178Ministryמשרד of Development7
הפנים 641728892888872900Ministryמשרד of the Interior

העלייה לקליטת 375610498519513Ministryמשרד for Absorption of
Immigration

והשיכון7 הבינוי 8208731,0092,9792,9002,837Ministryמשרד of Construction Si
Housing

Ministry of Transport9 התחבורה9 1,1491,6302,6601,0981,027987משרד

ישראל 2,3362,2692,1951,9811,9401,930Israelרכבת Railways
התיירות8 187286278220Ministryמשרד of Tourism8
התקשורת 10,15014,18116,05114,19013,89813,704Ministryמשרד of Communication

והתשתית7 האנרגיה 326321311Ministryמשרד of Energy and
Infrastructure7

הכל ישראלסך 8.42712.89716,27819,60419,97819,715Israelמשטרת Police Force total
ונוטרים 7,77511,42714,48917,04317,32017,020Policemenשוטרים Sl supernumerary

constables
הסוהר בתי 6521,4701,7892,5612,6582,695Prisonשירות staff (warders)

(סוהרים)

1 See detailed definition in the introduction. 2 As of 1980,
data on temporary workers refer also to March 31;one should be
cautious in comparisons to previous years. 3 Data for 1965
include also the "Kol Israel" (broadcasting service) staff; As of
1966, they are the iiidependent "Broadcasting Authority".
4 As of 1977 incl. also special contract and daily workers.
5 As of 1977 incl. "Malben" workers.6.Data for 1965 do
not include secretaries, service personnel and aides to
kindergarten teachers. 7 In June 1977 changes were made in
the names and composition of some ministries  for detailed
explanantion, see Introduction. 8 In 1982 the Ministry of
Tourism became a separate Ministry. 9 In 1978 the workers
of BenGurion Airport became an independentauthority, andare
therefore no longer included among government employees.

החלכ1980ג0 2 במבוא. מפורטת הגדרה ראה 1

להיזהר יש במרס. 31 ל מתייחסים ארעיים עובדים על נתונים
כלולים 1965 בנתוני 3 קודמות. לשנים בהשוואות עצמאית רשות הם 1966 מאז ישראל"; "קול עובדי
עובדים גם כולל ב977ו החל 4 השידור". "רשות
עובדי כולל ב1977 החל 5 ויומיים. מיוחד בחוזה
שרתים מזכירים, כוללים אינם 1965 נתוני 6 מלב"ן.
אי בשמות שינויים חלו 1977 ביוני 7 לגננות. ועוזרות
ב 8 מבוא. ראה מפורט הסבר ובהרכבם. משרדים אלה
ב978ו 9 נפרד. למשרד התיירות 0שרר היה 1982
ולכן עצמאית, לרשות בךגוריון התעופה נמל עובדי הפכו

המדינה. עובדי בין כלולים אינם
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מקצועי דירוג לפי מדורגים, מדינה עובדי כ/8ו. לוח
TABLEXX/18.GOVERNMENT EMPLOYEES, BY PROFFSSIONAL GRADATION

שנה כל במרס 3131 HI each year

19551960197019751198019811982

הכל 3,7317,93910,80921,41727,48128,08728,922TOTALסך

4115769471,5682,1332,1462,186Physiciansרופאים

וטרינריים 44546568738176Veterinaryרופאים surgeons

ומיקרוביולוגים 126239445591721741767Biochemistsביוכימאים and
microbiologists

406872114130133122Pharmacistsרוקחים

המשפטי2 השירות 326510526628734743761Workersofעובדי judicial services2

החברה במדעי אקדמאים
והרוח3

702471,3662,9133,5353,8633,948Academic workers in social
sciences and humanities3

פסיכולוגים


131248
Psychologists

7241,2641,6351,9862,3402,3522,517Engineersמהנדסים

הוראה4 3455739242,1212,1412,0322,055Educationalעוכרי staff1

סוציאליים5 135247עובדים


482822899961Social workers5

1,5102,294אחיות6


4,9866,5576,8747,317Nurses6

פיזיותרפיסטים
73219219242Physiotherapists

עיתונאים


23669198232241245Journalists

וטכנאים 1,6314,5175,1446,9777,1277,047Practicalהנדסאים engineers and
technicians

פארהרפואיים עובדים


495248Paramedical workers

רנטגן טכ1אי



139193199203Xray technicians

מדוקר עובדי
243275377385427Research workers

1 See note 2 to Table XX/17. 2 Prior to 1970 including
judges and judges of rabbinical courts. 3 As of 1981 incl.
also psychologists. 4 Excl. teachers and kindergarten
teachers. 5 Nonacademic workers were transferred to the
standard gradation in 1967, and academic workers  to
graduates of various sciences; as of 1974, academic workerswere
given a special gradation. 6 Transferred to standard
gradation in 1966 but were granted special grades in 1974.

/,כולל y/t/ ^7פני q'j(£/j 1 . 1// j 1 1 1/^^m ijm 1 ■in 1 1

פסיכולוגים. גם כולל בו198 החל 3 דד"נים. שופטים
הועברו הלאאקדמאים 5 וגננות. מורים כולל אינו 4
מדעים למוסמכ'  והאקדמאים ,1967 כשנת rriKn לדיווג
מיוחד. דירוג קיבלו האקדמאים מ974ו שונים;
קיבלו ב974! אך ב966ו; האחיד לדירוג הועברו 6.

מיוחד. דירוג

603 המקומיות והרשויות הממשלה



האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה, עובדי  כ/19. לוח
TABLE XX/19.  GOVERNMENT EMPLOYEES, ACCORDING TO STANDARD GRADE

שנה כל במרס 3131 III each year

ניקודדרגה
Points196719701975'1978198019811982Grade

כולל 39,46843,71844,95943,86939,12338,99738,684GRANDסך TOTAL

הכל סך  31,86934.80833.62234.11533,65032,60532,480Permanentקבועים  total

ד 12131,5081,8087911Iא IV

141598584738345Vה

16172,3182,083861270ו
VI

18192,9682,8371,22777711VIIז

20213,2303,8642,059964822447114VIIIח

22233,7313,7482,9672,0031,040606507IXט

24254,6635,3234,7532,8121,7631,521923Xי

26273,8374,5634,7244,6172,9362,3012,242XIי"א

28292,6603,1364,6515,5884,9033,6153,017XIIי"ב

30311,8462,1514,0824,7165,6795,5474,890XIIIי"ג

32331,4871,5672,7324,2555,1455,4675,452XIVי"ד

34359971,2132,1173,1424,0544,9555,767XVט"ו

36378018151,6102,1612,3922,7153,349XVIט"ז

38394084358011,3692,0402,1772,210XVIIי"ז

40422002193029231,5231,6161,946XVIIIי"ח

1 4345114941024338099721,108XIXי''ט 1

2 1171145363451629XIXי"ט 2

29191757126147236XXכ

14405978XXIכ"א

812XXIIכ"ב

ושוליות 8786841341Traineesחניכים and
apprentices

וחוזה ארעיים
הכל מיוחדסך
ארעיים2 עובדים

7,599

7,513

8.910

8,588

11.337

11,178

9,554

9,270

5,473

5,185

6.392

6,145

6,204

6,160

Temporary and
special contract total

Temporary workers2

מיוחד3 8632215928428824744Specialחוזה contract3

1Seenote 9toTable XX/17. 2 Between19721979 as 1972  1979 בין 2 .1 כ/7 בלוח 9 הערה ראה 1

annual average; as of 1980, data refer to march 31ofeach year; לו3 מתייחסים הנתונים ב980ו החל שנתי; כממוצע 
one should be cautious in compairsons. ,3 According to לפי 3 בהשואות. להיזהר יש שנה; כל של במרס
overall salary. Workers on special contracts according to grades נכללים דרגות לפי המיוחדים החוזים בעלי כוללת. משכורת
are included with the corresponding grades. As of 1977 also ללא עובדים גם כולל ב1977 החל המתאימות. בדרגות
workers without gradation, ך,ףןג
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finances of local authorities המקומיות הרשויות כספי
בתקציב מלוות ויתרות גירעון או עודף וליוצאות, הכנסות  כ/20. mb

מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות, הרשויות שי רגיל ובלתי רגיל
TABLE XX/20.  INCOME, EXPENDITURE, SURPLUS OR DEFICIT AND LOANS
OUTSTANDING IN ORDINARY AND EXTRAORDINARY BUDGETS OF LOCAL

AUTHORITIES, BY MUNICIPAL STATUS ש ISמ,ליונ, million

אזוריותמועצותגקומיותעיריותהכלסי
TotalMunicipalitiescouncilsLocalRegional councils

שינויבמחירים Voשינויבמחירים שינויבמחירים90 שינויבמחירים90 90
ריאלי'שוטפיםריאלי'שוטפיםריאלי'שוטפיםריאלי'שוטפים
Current9o realCurrent90 realCurrent90 realCurrent90 real
pricesChange1pricesChange1pricesChange1pricesChange1

Incomeהכנסות

1963/645441851963/64
1967/6810071 50.540.61811 83.379.31967/68
1970/71141100 22.122.02219 5.949.51970/71
1971/72178130 14317.82721 11.10.31971/72
1972/73242173 19.917.43930 27.426.01972/73
1974/75477346 10.211.76962 1.215.51974/75
1975/76695485 9.65.511595 25.315.21975/76
1976/77935650 0.20.2157128 1.70.21976/77
1977/781,333922 3.33.5222189 2.37.11977/78
1978/792,1471 ,475 5.95.1345327 2.313.71978/79
1979/804,0192,774 4.13.6663582 1.68.81979/80

§ 1980/819.8366.762 4.74.31,6251,449 5.06.51980/8IS
*1981/2820,71113,787 0.22.93,7063,218 8.55.61981/82*

Expenditureהוצאות

1963/645542851963/64
1967/6810070 47.735.41911 93.580.91967/68
1970/7!144102 24.826.32319 4.750.0i970/7i
1971/72178130 11.915.42721 6.41971/72
1972/73243174 20.418.13930 27.425.61972/73
1974/75486346 11.811.17664 8.819.61974/75
1975/76701490 8.56.611596 13.612.81975/76
1976/77961671 2.12.0160130 3.60.81976/77
1977/781,386968 4.44.5225193 1.87.51977/78
1978/792,3281,630 10.410.7361337 5.514.81978/79
1979/804,4733,159 1.60.7701 .613 0.66.81979/80

§ 1980/819,9466,893 4.86.61,6141,439 1.30.51980/18§
*1981/8221,62714.229 3.51.73,9373,461 16.114.41981/82*

ג או ן)2עודף 3rירעון deficit (/Surplus

1963/64111963/64
1967/68111967/68
1970/713211970/71
1971/721971/72
1972/73111972/73
1974/759721974/75
1975/766511975/76
1976/772621321976/77
1977/7853463■41977/78
1978/7918115516101978/79
1979/8035330925191979/80

§ 1980/8133524854331980/81§
*1981/82916^422312431981/82*

1 At current prices, with deductions accordi ng to the ץ0ז5111וזנ0
Price Index  see introduction. 2 In ordinary and budget
only.
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שחל בשינוי מנוכים שוטפים במחירים והוצאות הכנסות 1

בתקציב 2 מבוא. ראה  לצרכן המחירים במדד
בלבד. הרגיל
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ומעמד ייעוד מקור, לפי המקומיות, הרשויות כ/ו2.הכנסות לוח
מוניציפאלי

 שוטפים במחירים ש': יןיליווי

הכל MunicipalitiesעיריותTotalסך

11980/81.1981/82§ 1980/81* 1981/82

כולל 9,835.520,710.76,762.013,786.9סך

11,817.8 5,850.9

6.286.71,844.84.690.4
2,607.1777.22,238.5
205.763.6183.5
930.6312.4549.1
626.9163.2356.9

1,516.2451.41,062.2
1.661.7608.31.352.3
1,405.3401.91,143.9
8,846.62.516.55,343. S
4,826.81,399.82,814.4
4,019.81,116.72,529.4
2,511.5649.91,447.6
1,135.5370.3847.3
580.2881.3431.3

3,335.5911.11,969.1

2,098.2499.21,246.1

589.0155.9328.2
359.6135.0283.2
100.320.040.3
109.762.057.0
78.739.014.3

17,375.2
ר ו ק מ

8,283.4

2,451.6
896.2
70.7
480.4
236.9
633.6
742.8
492.9

4,068.3
2,353.6
1,714.7
1,079.2
484.2

1,020.7
1,552.1

902.4
262.5
167.1
55.5
80.5
84.1

■ הכל סך  רגיל תקציב

הכל סך  עצמיות הכנסות
כללית ארנונה מזה:

עסקים מס
שירותים ודמי אגרות

השתתפויות
ומפעלים רכוש

הכל סך  מועכרות הכנסות
רכוש ארנונה תמורת מזה.

הכל סך  ממשלה השתתפות
כללי מענק

מיועדת.
חינוך מזה:
סעד

הרגיל התקציב לאיזון מלוות
הכל סך  רגיל בלתי תקציב

מבנקים מלוות
ממשלה השתתפות
בעלים השתתפות
מוסדות השתתפות

רגיל מתקציב הקצבה
וכוי) הרשות (קרנות אחר

ייעוד

הכל סך  רגיל 8,283.417,375.25,850.911,817.8תקציב

כללי ומענק 4,166.39,382.42,908.26,599.5מסים

הכל סך  מקומיים שירותים
תברואה

508.9
121.6

1,278.9
278.6

357.1
94.7

817.1
208.0

וביטחון 11.9שמירה
113.5

55.3
240.7

5.4
93.7

22.0
163.3 ובניין תכנון

ציבוריים 110.4229.685.9172.6נכסים

151.5474.777.4251.2אחר

הכל סך ממלכתיים 1,973.04,665.61,251.52,895.6שירותים

ותרבות 1,419.8חינוך
509.6

3,334.2
1,194.2

. 835.3
386.4

1,906.3
882.4

וכוי) דת (בריאות. אחר
מפעלים

43.6
605.1

137.2
1.451.1

29.8
451.7

106.9
1.067.5

9.417.01.16.8אדלר

הרגיל התקציב לאיזון 1,020.7580.2881.3431.3מלוות
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TABLE XX/21.  INCOME OF LOCAL AUTHORITIES, BY SOURCE, PURPOSE AND

MUNICIPAL STATUS

IS million, at current prices

מקומיות מועצות
Local councils

אזוריות מועצות
Regional councils

§ 1980/81♦1981/82§1980/81* 1981/82

1,624.83,705.91,448.73,217.9GRAND TOTAL

INCOME TO ORDINARY
BUDGETTOTAL

Own income total
Thereof: General arnona

Business tax
Services fees
Participations
Property and enterprises

Transferred income total
Thereof: for property arnona

Government participation total
General grant
Earmarked
Thereof: education

welfare
Loans for balancingof ordinary budget

INCOME TO EXTRAORDINARY
BUDGET TOTAL

Loans from banks
Government participation
Owners' participation
Participation of institutions
Allocation from ordinary budget
Other (municipality fund, etc.)

Source
2,593.8

S43.7
142.2
7.8

224.0
162.3
223.3
100.4
89.6

1,594.8
925.2
669.6
517.7
68.8
54.9

624.1

430.2
92.3
34.9
23.7
19.3
23.7

Purpose

1,149.6

327.5
56.5
3.1
94.2
36.5
88.6
44.0
36.8
703.4
429.3
274.1
206.1
28.5
74.7

299.1

196.1
39.4
16.6
18.1
5.9

23.0

2,963.6

752.6
226.4
14.4
157.5
107.7
230.7
209.0
171.8

1,908.0
1,087.2
820.8
546.2
219.4
94.0
742.3

421.9
168.5
41.5
36.3
33.4
40.7

1,282.9

279.3
62.5
4.0
73.8
37.2
93.6
90.5
54.2

848.4
524.5
323.9
223.2
85.4
64.7

341.9

207.1
67.2
15.5

 17.4

12.6

22.1

1,282.92,963.61,149.62,593.8INCOME TO ORDINARY
BUDGETTOTAL

684.01,519.8574.11,263. /Taxes andgeneral grant
66.9205.384.9. 256.5Local services total
16.942.110.028.5Sanitation
1.04.85.528.5Guarding and safety
15.662.64.214.8Planning and building
12.929.411.627.6Public assets
20.566.453.6157.1Other
J72S910.1348.7859.9Government services total
280.1675.8304.4752.1Education and culture
89.9229.133.382.7Welfare
2.85.211.025.1Other (health, religion etc.)
91.7232.761.7150.9Entrrprises
2.81.75.58.5Other
64:794.074.754.9Loans for balancingof ordinary budget
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מעמד ולפי ייעוד סוג, לפי המקומיות, הרשויות הוצאות  ב/22. לוח
מוניציפאלי

שוטפים במחירים ש', מיליוני

יותעיוקכלסך
TotalMunicipalities

§ 1980/81*1981/82§ 1980/81*1981/82

כולל 9,945.921,626.66,893.514,228.9סך

ג ו 0

הכל סך רגיל בתקציב 8,618.218,291.16,098.412,259.8הוצאות

ומשכורת 3,304.27,533.22,457.55,415.6שכר
לפעולות 2,400.64,621.01,447.02,622.6הוצאות

ותרומות 1,012.22,435.1674.71,566.6השתתפויות
חדפעמיות 155.6659.188.3367.0הוצאות

הכל סך מלוות 1,745.63,042.71,430.92,288.0פירעון
קרן 164.1177.691.6108.8תשלומי

ריבית 596.8818.9526.0544.4תשלומי
הצמדה 984.72,046.2813.31,634.8הפרשי

הכל סך רגיל בלתי בתקציב 1,317.73,335.5795.11,969.1הוצאות
פיתוח 1,089.02,766.3652.21,638.4עבודות
וציוד 100.2269.961.3151.6מכונות
הון 76.2124.640.680.7העברות

וקרקע בניינים 14.051.89.423.6רכישת
48.3122.931.674.8אחרי

עוד

הכל סך רגיל בתקציב 8,618.218,291.16,098.412,259.8הוצאות

56.5.2../1.542.92.483.01.153.1הנהלה

הכל סך מקומיים .2.098.04.727.51.562.23.400שירותים /
761.11,695.1603.51,309.0תברואה

וביטחון 178.3415.8114.7.249.7שמירה
ובנייה 148.3335.1116.9254.8תכנון

ציבוריים 724.01,554.5535.61,123.8נכסים
וכ0 עירוני (פיקוח 286.3727.0191.5462.8אחר

הכל סך ממלכתיים 4.03.29.259.02.754.46,009.0שירותים
ותרבות 3,072.46,913.01,985.44,279.9חינוך

781.61,812.3598.61,356.9סעד
דת) (בריאות, 239.9533.7170.4372.2אחר

70191.467.7306.01.022.1מפעלים
אחרות 179.5353.9122.7263.4הוצאות

רגיל בלחי בתקציב 1,327.73,335.5795.11,969.1הרצאות
הכל סך 

הכל מקומייםסך 492.61.173.7289.1718.1שירותים

תברואה 99.9344.663.0218.9מזה:
וביטחון 90.5213.552.996.5שמירה
ציבוריים 259.3593.1151.5400.2נכסים

הכל ממלכתייםסך 576.71.397.4331.4672.8.שירותים
ותרבות חינוך 498.81,254.7278.6569.2מזה:

הכל סך 214.9578.9156.2448.4מפעלים
אחרוה JJ5185.518.4129.8.הוצאות

ואחר. מלוות פרעון מינהל, הוצאות כולל 1
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TABLE XX/22.  EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES, BY TYPE AND PURPOSE
OF EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS

IS million, at current prices

Purpose

מקומיות אזוריותמועצותמועצות
Local councilscouncilsRegional

§1980/81*1981/82| §1980/81.1981/82

613.93,936.6 11,438.53,461.1GRAND TOTAL

Type>■

337.03,194.3 11,182.82,837.0EXPENDITURE FROM ORDINARY
BUDGET TOTAL

523.31,289.1323.4828.5Wages and salary
424.8879.1528.81,119.3Expenditure for activities
187.7456.4149.8403.1Participations and donations
37.1169.330.2122.8Non recurrent expenditure
164.1391.4150.6363.3Repayment of loans total
33.528.839.040.0Payment of principal
41.2143.929.6130.6Payment of interest
89.4218.782.0192.7Linkage differentials

276.9742.3255.7624.1EXPENDITURE ONDEVELOPMENT TOTAL
232.2623.1204.6504.8Development
17.955.221.063.1Machinery and equipment
10.821.524.822.4Capital transfers
2.8.14.51.813.7Acquisition of real estate
13.228.03.520.1Other1

1,337.03,194.31,182.82,837.0EXPENDITURE FROM ORDINARY
BUDGET TOTAL

214.7531.6175. /3*6.2Administration

276.0680.4259.8647.0Local services total
102.6244.655.0141.5Sanitation
23.761.739.9104.4Guarding and safety
19.949.511. 530.8Planning and building
113.2268.675.2162. IPublic assets
16.656.078.2208.2Other (municipal supervision etc.)

701.31.673.9638.21,576.1Government services total
533.91,258.6553.11,374.5Education and culture
133.1334.549.9120.9Welfare
34.380.835.280.7Other (health. religion)
117.5261.480.4184.2. Enterprises
27.547.0' 29.3 '43.5'Other expenditure

276.9742.3255.7624.1EXPENDITURE FROM EXTRAORDINARY
BUDGET TOTAL

I06.O244.287.5211.4Local services total
21.474.115.551.6Thereof: Sanitation
13.035.624.781.4Guarding and safety
66.9124.540.968.4Public assets

129.6376.8115.7347.8Government services total
114.4355.2105.8230.3Thereof: Education and culture
29.875.128.955.4Enterprises  total
11.546.223.69.5Ol/ter expenditure

1 Incl. administrative expenses, repayment ol' loans and other.
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עיבורי סדר ב"א. פרק
ללשכת ישירות ובשיקים בשטרות הקשורים עניינים

המשפט. לבית ולא לפועל ההוצאה
על הסכרים המשפט, בתי על מפורטים נתונים
תיאור וכן הנתונים של העיבוד ושיטת מקורות
מתפרסמים המשפט, במערכת העיקריים השינויים
שנה. מדי הלשכה של המיוחדים הפרסומים בסדרת

פלילית סטטיסטיקה
והסברים הגדרות

בלוחות 1981! 1979 לשנת הנתונים
הפליליים המשפטים את משקפים כ"א/108,
ידי על שנרשמו עבירות של ראשונה בדרגה
מהסוגים המשפט בבתי ושנתבררו המשטרה
השלום, משפט בתי מחוזיים, משפט בתי הבאים:
הצבאיים. הדין ובתי לנוער השלום משפט בתי
של הסטטיסטיים בעיבודים נכללו קודמות, בשנים
עבירות על פליליים משפטים גם והרשעות האשמות
עליהן שדיווחים האשמות, בפנקס נרשמו שלא

המשפט. בתי ממזכירויות נתקבלו
שנרשמו פליליים אירועים חקירה: תיקי
ועוונות) (פשעים המשטרה של ההאשמות בפנקס
במשטרה. תיק סגירת של המקרים ניכוי לאחר
כ"א/3 בלוחות מופיעים חקירה תיקי על הנתונים

וכ"א/13.
הוגש שלגביו פלילי אירוע פלילית: עבירה
עבירה עבירה. ביצוע על אחד אדם כנגד אישום כתב
אחד. חוק סעיף מאשר יותר של הפרה להיות יכולה
משפט בית תיק הינה הספירה יחידת האשמה:
לכלול יכול משפט בית תיק אחד. נאשם לגבי
אדם. אותו כנגד אחת בעבירה מאשר ביותר אישום
מספר בו נדונו אם גם אחת, פעם נמנה תיק כל
שונים במועדים שבוצעו פליליים אירועים
מפעם למעלה שהואשם אדם שונים. ובמקומות
כמספר זו בסטטיסטיקה נכלל השנה, במשך אחת
השנה במשך הואשם שבהם המשפט בית תיקי

הנחקרת.
בהאשמה אדם של בדין חיוב הרשעה:
כהרשעה אחד. משפט בית בתיק נגדו שהוגשה
אחת מפעם יותר שהורשע אדם בדין. חיוב כל נחשב
כמספר זו בסטטיסטיקה נכלל השנה, במשך
בתיקים השנה כמשך בדין חוייב שבהן ההרשעות

שונים.
לכלול יכול משפט בית תיק העכירה. סוג
אחד. חוק סעיף מאשר יותר של בהפרה אישום
במקרים העכירה סוג נקבע הסטטיסטיים בעיבודים
בהאשמה ביותר החמור החוק סעיף לפי אלה

סיכום לוחות
והסברים הגדרות

ציבורי סדר על ההוצאה
הממשלה משרדי הוצאות את כוללות הוצאות
המוסדות לאומי, לביטוח המוסד השונים,
הסוכנות של בישראל (ההוצאות הלאומיים
לישראל קיימת קרן הציונית, ההסתדרות היהודית,
נכללו לא המקומיות. והרשויות היסוד) וקרן
כחברות המאורגנים עסקיים מפעלים של הוצאות
אלה, גופים של חלקית או מלאה בבעלות בע"מ,
ציבורי: סדר על הממשלה הוצאות
על בשמירה הקשורות ולמחקר לניהול ההוצאות
כיבוי משטרה, משפט, בבתי במדינה, הפנימי הסדר
ושיקום למעצר אחרים ומקומות סוהר בתי אש,

עבריינים.
על להוצאה המתייחסים כ"א/1, בלוח הנתוני0
שפורסמו הנתונים מן במעט שונים ציבורי, סדר
של בסידרה שהוכנסו תיקונים כשל כעבר זה כנושא
לסיווג בהתאם כן, כמו ביטחון. לגבי ההוצאות
תשלומי כאן נכללו לא האו"ם, ע"י המומלץ

ושיקומים. תגמולים העברה,
הוצאות אורות ההגדרות של נוסף לפירוט לישראל הסטטיסטי "ירחון ראה הממשלה

.1982 דצמבר ,12 מס' מוסף"

שופטים
שופטים, שהם רשמים גם כלולים השופטים בין
שופטי העירוניים, המשפט בבתי השופטים כל וכן
הרין בתי שופטי ^ 1969 בשנת והחל תעבורה

לעבודה.
דין עורבי

יסוד על הדין עורכי מספר נקבע 1962 שנת עד
דין, כעורכי לשמש המורשים של הרשימות
הפרסומים" ילקוט  ב"רשומות שנתפרסמו
סמך על  1963 שנת מסוף השנה; במרוצת
בדבר הדין עורכי מלשבת שנתקבלו המספרים

הדין. עורכי בפנקס הרשומים הדין עורכי

משפט בתי
בלוחות הנתונים המשפט. בבתי העניינים
בתי פעולות את כוללים אינם כ"א/3כ"א/7

הצבאיים. המשפט
1969 בשנת האזרחיים העניינים במספר הירידה
של ניכר מספר הוגשו זו שמשנה מכך, נובעת
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לפי המתאימה, באוכלוסייה 1,000 כל על חושבו
דת, לידה, יבשת גיל, מין, אוכלוסייה, קבוצת

עלייה. ותקופת
כ"א/1514) (לוחות האסירים על הנתונים
חוב. איתשלום בשל שנאסרו אלה את גם כוללים
פלילית סטטיסטיקה של בנושא מפורטים נתונים
הלשכה. של המיוחדים הפרסומים בסדרת מופיעים

עבריינות נפגעי

והגדרות מקורות
עבריינות נפגעי על סקר הוא הנתונים מקור
הנתונים אדם. כוח לסקר נלוה כסקר שנערך
האחרונים החודשים 12 של לתקופה מתייחסים
נערך זה מסוג הראשון הסקר הסקר. עריכת שלפני
בתקופה  והשני 1979 באוקטוברדצמבר
כוח סקר על נוספים פרטים (ראה ב1981 מקבילה

י"ב).. לפרק במבוא אדם
משקי של מייצג ארצי ממדגם התקבלו הנתונים
בית משקי בסקר נכללו לא בישראל. היהודיים הבית

במוסדות. ושוהים קיבוצים לאיהודיים,
המשטרתית הפלילית שבסטטיסטיקה בעוד
הנתונים למשטרה, עליהן שדיווחו עבירות נכללות
רחבה תמונה מציגים עבריינות" נפגעי "סקר של
אירועים גם הכולל הפשיעה, היקף של יותר

למשטרה. דווחו שלא פליליים
שנפגעו הבית משקי שנפגעו. כית משקי
שבה עבירה של סוג בכל המפורט במיון נספרו
עבירות, של הראשיים בסוגים וכן בסיכום נפגעו.

אחת. פעם רק הכית משק נמנה
12 של בתקופה האירועים כל עכירות.
היפגעות היתה שבהם לראיון, שקדמו החודשים
עליהם דיווח הבית שמשק פליליות, מעבירות

בסקר.
בסקר שנחקרה פליליות מעבירות ההיפגעות

.. הבאים העבירות לסוגי מתייחסת
המגורים, דירת כלפי הרכוש: כלפי עבירות
קטנוע (אופנוע, המשפחה שברשות מנועי רכב כלפי
גם כולל טון); 1 עד מסחרית או פרסית מכונית וכן
הבית. משק כנגד אחרות ועכירות לרכוש נזק גרימת
בכוח, שימוש ללא גניבה הגוף: כלפי עבירות
מעשה או בכוח בשימוש איום או בכוח שימוש

מגונה.

מבחן שירותי
נוער בני גם כוללים החקירה על הנתונים
ע"י שהופנו ומבוגרים והגנה" ל"השגחה הזקוקים
נוער כני כוללים מבחן על הנתונים המשפט. בתי

הצפוי המכסימלי העונש מבחינת כולה, ובהרשעה
לחוק. בד\1אם לנאשם

שהיה הפליליות העבירות סיווג עודכן ב1979,
זהו .1964 מאז לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה נהוג
ישראל, משטרת של בשימושם הנמצא אחיד, סיווג
נוספים. וגופים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
בעיקר שינויים, מספר הצריך הסיווג עדכון
ועבירות מין עבירות הציבורי, הסדר כלפי בעכירות
מעבר למפתח נוספים הסברים המוסר. כלפי
לישראל סטטיסטי "ירחון ראה לחדש הישן מהסיווג

.1980 ,3 מס' מוסף" 
עבירות על שהורשעו אנשים עבריינים;
שהורשע אדם השנה. במשך רציניות פליליות
נכלל אחת, פעם מאשר יותר השנה במשך
סוג לפי המיון בלבד. אחת פעם זו בסטטיסטיקה
בהרשעה ביותר החמורה העבירה לפי הינו העבירה

הנחקרת. בשנה הורשע שבה האחרונה
נחשבו ,23.7.1971 עד וצעירים: מבוגרים
ונעלים שנה 18 להן מלאו שטרם נערות לקטינים
(שפיטה, הנוער חוק שנה. 16 להם מלאו שטרם
,1971 בתשל"א שהתקבל טיפול), ודרכי ענישה
,1975 באוקטובר 1 עד בשלבים: נערים לגבי הוחל
באפריל 1 מאז שנה. 17 לו מלאו שטרם מי היה קטין

שנה. 18 לו מלאו שטרם מי הינו קטין ,1977
,1978 תשל"ח (3 מס' (תיקון העונשין בחוק
שלא מי כי נקבע, כ28.6.1978 בכנסת שהתקבל
אחריות בר אינו שנים שלושעשרה לו מלאו
לו מלאו שלא מי כי הקודם, הדין כמקום  פלילית

פלילית. אחריות בר אינו שנים תשע
,1979 בשנת החל הסטטיסטיים בעיבודים
משפט בבית שנשפטו אלה הינם צעירים עבריינים

לנוער. שלום
קודמות, בשנים שנערכו הסטטיסטיים בעיבודים
17 להם מלאו שטרם נערים היו צעירים עבריינים

שנה. 19 להן מלאו שטרם ונערות שנה
שנערכו סטטיסטיים בעיבודים מועד. עבריין
עד שהורשע עבריין כמועד נחשב קודמות, בשנים
אם גם יותר, או עבירות בשתי הנחקרת השנה סוף
,1979 בשנת החל אחד. במשפט בכולן הורשע
השנה סוף עד שהורשע אדם הוא מועד עבריין

יותר. או הרשעות כשתי הנחקרת
חדש כעבריין נחשב ,1979 לפני חדש. עבריין
אחת פעם רק הנחקרת השנה סוף עד שהורשע מי
של ההאשמות בפנקס שנרשמה עבירה בשל
מי חדש כעבריין נחשב ב1979, החל המשטרה.
אחת בהרשעה הנחקרת השנה סוף עד כדין שחוייכ
שבגינה אחת מאשרעבירה יותר כללה אם גם בלבד,

הורשע.
לפי נקבע העבריינים גיל העבריינים. גיל
העבריינים של השיעורים בדין. החיוב כשנת המצב
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ידוע). לא (נזק אותו העריכו לא הכבאים אך נזק על
ויש נזק על לנתונים בזהירות להתייחס יש לכן,
כלפי מוטה בשריפות הנזק אומרן הכל סך כי להניח

מטה.
השריפות, בל נזק. על בהן שדווח שריפות
שריפות נזק, על דווח לא שבהן אלה את להוציא
אינו הנזק שבהן ושריפות נזק כהן היה לא אשר

ידוע.
אולמי מוסכים, במבנה: אחר, מקום
מקלטים, מרתפים, חולים, בתי מלון, בתי התכנסות,

שימוש. ללא עזובים מבנים כבנייה, מבנים
חצרות, פתוחים: במקומות אחר, מקומ

פתוחים. במקומות שונים מתקנים
הכיבוי. רשויות של דוחות מקור:

.1978 982ו בשנים הנתינים ופרסום הדיווח

הכבאים, שנקטו העיצומים עקב אלו, כשנים
מלא. איננו הדיווח

השריפות את כוללים הנתונים אין 19 78 בשנת
לבין 16.11.1978 בין אביב תל הכיבוי ברשות

.31.12.1978
השריפות את כוללים הנתונים אין 19 79 בשנת
לבין 1979 ינואר בין אביב תל הכיבוי ברשות

.15.4.1979 לבין 30.3.1979 ובין 11.3.1979
שנקטו הממושכים העיצומים עקב .1980 בשנת
עכור דיווח התקבל לא זו, בשנה הכבאים רוב
אין ולכן השריפות, מכלל אחוז מ40 למעלה

מתפרסמים. זאת לשנה הנתונים
השריפות את כוללים הנתונים אין 1981 בשנת
את לא ואף 1981 בפברואר אביב תל הכיבוי ברשות
אוגוסט בין הכיבוי מרשויות גדול בחלק השריפות

.14.9.1981 לבין 1981
השריפות את כוללים הנתונים אין 1982 בשנת
31.12.82 עד מ1.3.82 חיפה הכיבוי ברשות
.31.12.82 עד מ1.8.82 טבריה הכיבוי וברשות
ו 1981 ,1979 ,1978 לשנים הנתונים
וכ"א/24 כ"א/23 בלוחות המתפרסמים 1982

החסר. הדיווח עבור אומדן גם כוללים

משפט בית צו פי על בטיפול או בהשגחה ומבוגרים
של והספירה הרישום כשיטת שינויים על כלכד.
.668 עמ' ,24 מס' שנתון ראה  בטיפול התיקים

מקורות
כ"א/13 וכן כ"א/7 עד כ"א/3 כלוחות הנתונים
הסטטיסטי הדיווח מתוך נלקחו ,22 ער וכ"א/19
בתי לעבודה, הדין בתי המשפט, בתי מזכירויות של
המשטרה, מטה הסוהר, בתי שירות הדתיים, הדין
הציבור. תלונות נציב ורו"ח לנוער החסות שירות
מתוך מדגם על מבוססים כ"א/7 בלוח הנתונים
המרכזית בלשכה המתקבלים המפורטים הדיווחים
בבתי שנתבררו אזרחיים עניינים על לסטטיסטיקה
והמחוזיים. נלוים) להליכים (פרט השלום משפט
חומר מתוך לקוחים כ"א/128 בלוחות הנתונים
המרכזית ללשכה ישראל משטרת שסיפקה
חומר התקבל 1977 שנת מאז לסטטיסטיקה.
שומרון יהודה, תושבי ממוכן. בקובץ המשטרה

הקובץ. מן נוכו בישראל שנשפטו עזה וחבל
ואילך 1967 לשנים אלה ממקורות הנתונים

ירושלים. מזרח את כוללים
על סקר מתוך הם 18 עד כ/17 בלוחות הנתונים

עבריינות. נפגעי

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 וכה 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, כמקרים מלא. אינו נזק על הדיווח
ידי על (אלא הכבאים ידי על להערכה ניתן הנזק
בחלקו). לא ואף (במלואו עליו דווח ולא השמאים)
דווח בהן בשריפות הנזק כולל לא הנזק אומדן

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1975 פלילית סטטיםל1יקה 569
1979 עבריינות נפגעי סקר 664

1981 משפטית סטטיסטיקה 700
1981 כבאות ושירותי שריפות 703
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SUMMARY TABLES
ציבורי סדר על הוצאות  ב"א/ו. לוח

TABLE XXI/1 .EXPENDITURE ON PUBLIC ORDER

סיכום לוחות

1980/81 § 1979/80 § 1975/76 1970/71

Expenditure of the govern
ment, the national institu
vions and the local
authorities  total
Excl. defence expenditure and
public debt transactions

Thereof: expenditure on public
order, police and judiciary

' שוטפים במחירים שי, מיליוני
IS million, at current prices

120,809.8 49,759.0 7,552.1 1,357.4

61,045.1 26,578.5 3,743.2

1,501.9 701.9 84.6

636.1

21.8

המוסדות הממשלה, הוצאות
המקומיות והרשויות הלאומיים

הכל סך 
ותשלום ביטחון הוצאות ללא

חובות
ציבורי, סדר על הוצאות מזה:

ומשפטים משטרה

Percentagesאחוזים
ציבורי סדר על ההוצאה אחוז

ההוצאות כל מ0ך
1.61.11.41.2Percent expenditure on public

order of total expenditure
ציבורי סדר על ההוצאה אחוז

הוצאות ללא ההוצאות כל מסך
חובות ותשלום ביטחון

3.42.32.62.5Percent expenditure on public order
of total expenditure, excl. defence
expenditure and public debt
transactions

וסוהרים שוטרים דין, עורכי דיינים, שופטים, . ב"א/2 לוח
TABLE XXI/2.  JUDGES AND JUDGES IN RABBINICAL COURTS, LAWYERS,

POLICEMEN AND PRISON STAFF

195519601970197519801982

י 'JUDGESשופטים
העליון המשפט בית 9.810111011Supreme Court

המחוזיים המשפט 334156698486Districtבחי Courts
השלום2 משפט '6280100107123128Magistratesבתי Courts2
לעבודה הדין .101720בתי 19Labour tribunals
הדין בבתי 556372748592JUDGESדיינים IN RABBINICAL

'COURTSהרבניים'
הכל1 סך  דין 1,5352,3034,8535,8567,2547,853LAWYERSעורכי  TOTAL1
חדשים .מוסמכים :327238328366349341Thereofמהם newly called to the

bar
הכל1 סך  ישראל 6,9387,33812,89716,27819,60419,715POLICEמשטרת  TOTAL1

ונוטרים3 6,4326,79411שוטרים ,42714,48917,04317,020Policemen and supernumerary
constables3

5065441,4701,7892,5612,695Wardersסוהרים

1 Data on judges, policemen, supernumerary constables and
warders relate to 31 III each year; data on Judges in rabbinical
courts and lawyers  to 31 XII. 2 1101. judges in juvenile,
municipal and traffic courts. 3 Incl. also some
supernumerary constables who are not civil servants.

וסוהרים נוטרים שוטרים, שופטים, על הנתוניס 1

מתייחסים דין ועורכי דיינים על הנתונים ל31.3. מתייחסים
לנוער. שלום משפט בבית שופטים כולל 2 ל2ו.31.
עובדי אינם בחלקם נוטריס 3 ותעבורה. עירוני

מדינה.
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ועבריינים עבירות המשפט, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/3. לוח
TABLEXXI/3.COURT MATTERS DECIDED, OFFENCES AND OFFENDERS

Court matters decided משקט בבתי שנתבררו עניינים
תיקי
חקירה
רשומים
במשטרה

Investigation
files

registered
at the police

שהוו עבריינים
רצי
onvicted of
offences

בעבירות שעו
יות

הכל 0ך
Total

אזרחיים
Civil

CriminalOffendersפליליים c
grievous

הכל סך
Total

כולל לא
עבירות

קלות תנועה
Excl. minor
traffic
offences

מבוגרים
AdultJuvenile

1951100,861 14,985 115,84649,00933,5548,3201,072

1955154,187 40,702 194,88976,24937,73412,443

1956159,369 50,814 210,21376,76543,71815,602

1957160,191 59,233 219,42484,36946,25916,2131,758

1958176,061 72,225 284,28687,02348,32016,7512,905
1959156,000 91,578 247,57884,29549,60915,5663,050
1960183,087 108.914 292,001104,11856,14616,7513,988

1961162,019 1 18,967 280,986106,76658,82317,1563,973

1962190,635 134,042 324,677123,42464,48217.610

1963191.463 139,452 330,920126,29272,60417,338

1964200,180 152,368 352,548138,20579,62918,0445,139

1965217,550 172,313 389,863145,87189,95620,0325,330

1966234,444 188,811 432,255147,02297,00419,1945,341

1967225,553 205,390 430,943147,07999,70913,9073,631

1968235,023 214,854 449,877144,662101,28314,1794,460

1969235,740 177,449 413,189142,312109,80917,7305,062

1970242,295 149,726 392,021146,954134,54518,1835,282

1971252,124 143,722 395,846144,409140,987

1972278,233 142,961 421,194151,380146,446

1973247,846 132,653 380,499147,934135,678

1974247,470 140.988 388,458141,369162,05118,190

1975328,581 162,979 491,560170,972180,24721,437

1976377,378 165,605 542,983185,492189,552

1977383,230 167,161 550,391193,318203,91220,498
1978444.361 176,553 620,914230.416213,433

1979475,381 172,379 647,760233,377230,62223,0603,558
1980491,186 192,206 683,392251,705247,084

1981495,356 187,750 683,106261,385243,40620,5693,368

1982402,713 160,885 563,598229,774220,837
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courts משפט בתי
פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  ב"א/4. לוח
TABLEXXI/4.COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTERAND STAGE OF

PROCEEDING1

Type of
matter

Stage of
proceeding

1982 1981 1980 1975 1970 1960 1950 שלב
פעולה

סוג
עניין

ENTEREDALL
DECIDEDMATTERS
PENDING

EnteredCivil
Decided
Pending

EnteredCriminal
Decided
Pending

EnteredThereof:
Decidedexcl.
Pendingminor

trafifc
offences

ALL
MATTERS3
Civil
Criminal

ENTERED
Entered
Entered

All courts2 המשפט2 בתי כל
666,705 693,282 702,479 501,367 395,281 301,25* 96,686
563,598 683,106 683,392 491,560 392,021 292,001 90,745
297,471 195,751 185,034 126,919 85,819 69,679 18,330

190,059 193,778 201,589 166,818 148,825 116,149 14,437
160,885 187,750 192,206 162,979 149,726 108,914 13,456
142,735 113,237 107,212 79,017 52,851 40,427 7,218

476,656 499.504 500,890 334,549 246,456 185,107 82,249
402,713 495,356 491,186 328,581 242,295 183,087 77,289
154,736 82,514 77,822 47,902 32,968 29,252 11,112

246,734 267,754 254,571 173,569 150,835 107,386 46,529
229,774 261,385 251,705 1 70,972 146,954 104,118 42,541

80,877 66,171 59,892 41,450 27,690 ■ 24,370 8,841

ומעלה 15 בגיל תושבים ל1.000 שיעורים
Rates per 1,000 population aged 15 and over

165.7 §176.6 §176.1 147.5 151.3 164.7 70.2
72.1 74.2 77.8 72.3 75.2 85.8 16.6
93.6 §102.4 §98.3 75.2 76.1 78.9 53.6

הוגשוכל
נתבררוהעניינים

טרם
נתבררו

הוגשואזרחיים
נתבררו
טרם

נתבררו
הוגשופליליים

נתבררו
טרפ

נתבררו
הוגשומזה:

גולל נתבררולא
טרםעבירות
נתבררותנועה
קלות

הוגשו
הוגשו
הוגשו

כל
העניינים1

אזרחים
פלילייס

המשכי הת urעליוןפט tm e C oSupr e
5961.9883,1373.8344.3424,1163,961EnteredAllהוגשוכל mailers

העניינים
4222.0002,8663.5544,0644,4313,817Decidedנתגדדו

3786749371,4873.3983,0833,226Pendingטר0
נתבררו

4531,6122,1582,7162,7792.5582,730EnteerdCivilהוגשואזרחיים

3201,6301,9072,4522,5932,6932,532Decidedנתבררו

3115647561,1982,4432,3082,506Pendingטר0
נתבררו

1433869791,1181,5631,5581,231EnteredCirminalהוגשופליליים

1023709591,1021,4711,7381,285Decidedנתבררו

67110181289955775720Pendingטרמ
נתבררו
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(המשך) פעולה1
/TABLEXXI4

ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  כ"א/4. לוח
COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF

PROCEEDING1 (cont.)

סוג
עניין

שלב
1950196019701975198019811982Stageפעולה of

proceeding
Type of
matter

כל
העניינים

הוגשו

נתבררו

ב

7,462

6.627

מ ה י ת

26.124

24,035

ד שפט

54.668

52,588

מחוז
65,142

65,151

t courtsD f
75,860 70,526

70,775 73,469

3istri c

75,244

63.412

I

Entered

Decided

All matters

טרס
נתבררו

3,65613.18127,06413,05444,468 39,38356,302Pending

6,20523,06648,95657,12363,732הוגשואזרחיים 59,23163,927EnteredCivil

5,54821,13047,50157,71858,931נתבררו 62,34852,751Decided

טרם
נתבררו

3,24911,32224,57838,84940,625 35,82451,793Pending

1,2573,0585,7128,01912,128הוגשופליליים 11,29511,317EnteredCriminal

1,0792,9055,0877,43311,844נתבררו 11,12110,661Decided

טרם
נתבררו

4071,8592,4864,2053,843 3,5594,509Pending

י ת sהשלומשפטב rateם s'cou rMagis t

כל
העניינים

הוגשו

נתבררו

70.925

67.481

211,015

206,163

246,329

249,438

334, 166

122,443

443,077 467,749

436,445 445.350

435,211

348,222

Entered

Decided

All matters

טרם
נתבררו

12,10845,98141.39564,207119,950 112,679205,368Pending

7,77989,85190,25596,246112,735הוגשואזרחיים 123,843106,976EnteredCivil

7,58884,41894,70992,165111,104נתבררו 111,52991,587Decided

טרם
נתבררו

3,65827,36923,93534,38161,891 60,26277,684Pending

63,146121,164156,074237,920330,342הוגשופליליים 343,906328,235EnteredCriminal

59,893121,745154,729230,278325,341נתבררו 333,821256,635Decided

טרם
נתבררו

18,612 8,450

משפ בחי

17,460

7 ש ה ט

29,826

לנ ם ו

127,684 58,059 52,417

Juvenile courtsiSM

Pending

כל
העניינים

הוגשו

נתבררו

479

508

4,321

4,156

5.111

5,341

5,622

5,795

10,019 10,084

10.166 10,038

9,576

9,738

Entered

Decided

Allmatters

טרם
נתבררו

2411,1351,0481,5692,980 3,1282.870Pending
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(המשך) פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  ב"א/4, לוח
TABLEXXI/4.COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF

PROCEEDING1 (cont.)

Type of
matter

Stage of
proceeding 1982 1981 1980 1977 1970 1960 1950

שלב
פעולה

סוג
עניין

All matters

Allmatters

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Municipal courts עירוניים משפט
125.912 144.840 133.330 80.745 77.105 56.157
123.963 145,638 133.849 83,013 75.176 53.849
18.525 16.383 17.277 11.405 10.817 7.528

Tenancy tribunals r>11^IpV הרין
982 855 1.102 2.240 1.045 919
755 974 1.419 2.617 935 1.016
717 562 682 1.026 509 621

ת ב
13.928הוגשו
13.392נתבררו

861טרם
נתבררו

כל
העניינים

הוגשוכל
נתבררוהעניינים

טרם
נתבררו

י ת לעכוב 1הדין s4 ה4 bunaourד t riLab
7.854הוגשוכל 9.6185.34614.51515.829EnteredAll matters

5.462נתבררוהעניינים 8.98715.20314.67713.691Decided
4.016טרם 4.1718.4878.32510.463Pending

נתבררו
6,379הוגשואזרחיים 8,49314,63413,89815,444EnieredCivil

4,459נתבררו 8,02714,31714,04813,260Decided
3,040טרם 3,5638,0017,85110,035Pending

נתבררו
1,475הוגשופליליים 1,125712617385EnteredCriminal

1,003נתבררו 960886629431Decided
976טרם 608486474428Pending

נתבררו

1 Some discrepancies between successive years are due to
omissions and additions in the reports. 2 Inci. anti
proifteering tribunals (up to 1963) and national insurance
tribunals (up to 1969). 3 Excl. minor traffic offences.

4 Started functioning in September 1969.

בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסוימים הפרשים 1

למניעת הדין בתי כולל 2 בדיווח. והוספות השמטות
לביטוח הדין ובית (1963 (עד וספסרות שערים הפקעת
קלות. תנועה לעבירות פרט 3 .(1969 (עד לאומי

.1969 בספטמבר לפעול החלו 4

פעולה1 שלב לפי דתיים, דין בבתי עניינים  כ"א/5. לוח
TABLEXXI/5.RELIGIOUS COURT MATTERS, BY STAGE OF PROCEEDING'

19501960196519701975198019811982

הרבניים הדין Rabbinicalבתי courts
9,01823,42126,37829,09336.02145,36248,94749,728Enteredהוגשו
8,63520,72231,60830,71335,58642,31246,01447,943Decidedנתבררו

נתבררו [1,51419,18516,27417,348טרם 9,70225,73928,61930,374Pending
השרעייס2 הדין Shariaבתי courts2

2,0432,6513,1782,0513,4323,9304,0453,825Enteredהוגשו
2,0302,6253,1542,0753,3833,8314,1023,700Decidedנתבררו

נתבררו 13136162140298516437475Pendingטרם
הדרוזי2 הדין Druzeבית court2

435119184207178206Enteredהוגשו
376151177193193195Decidedנתבררו

:תמדל 1068575634859Pendingטרם

1 See note 1 to Table XXI/4. 2 As from June 1967,
marriage matters which do not require legal proceedings were
not included.

1967 ביוני החל 2 כ"א/4. ללוח ו הערה ראה 1

משפטי. בדיון כרוכים שאינם נישואין ענייני נכללו לא
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עניין סוג לטי משפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"א/6. לוח
TABLEXXI/6.COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER

Type of matter 1982 1981 1980 1975 1970 1960 1950 עניין סוג

ALL MATTERS

All civil matters
High Court of Justice

Civil appeals
Other civil matters

All criminal matters

Supreme Court
3,817 4,116 4,064

העליון המשפט
3,554 2,866 2,000

2.526 2,558

611 707

1,597 843

1,212 1,008

1,285 1.558

2.593

802

830

961

1.471

2.452

614

643

1,195

1.102

1.907

381

599

927

959

1,630

333

567

730

370

ת י ב

422

320

86

151

83

102

העניינים כל

האזרחיים העניינים כל
לצדק גבוה דין בית
אזרחיים ערעורים
אזרחיים עניינים

אהרים

הפליליים העניינים כל

י ת פב ש מ מה ה םט י י ו ו nurt si ct CoDist r

העניינים 6,62724,03552,58865,15173,46970,77563,412ALLכל MATTERS

האזרחיים העניינים 5.54821.13047.50157,71862,34858,93152,751Allכל civil matters

כספיות 7272,9376,2925,6467,9964,7453,156Pecuniaryתובענות claims

50158178207279332274Arbitrationבוררות

1,3013,3426,6698,7639,99310,96310,282Successionירושה

האישי המעמד 2922,1903,1276,4385,9326,3365,233Mattersענייני of personal
status

ילדים 44162316397305295397Adoptionאימק of children
הנוגעות 13126909404534724774Actionsתובענות relating to

immovableבמקרקעין property

ובקשות 1,9559,03226,20131,66531,29929,58925,092Motionsהמרצות and other

petitionsאחרות

אזרחיים 6088731,1981,4702,4702,7342,553Civilערעורים appeals

הכנסה מס 281,3721,4661,203601775677Incomeערעורי tax appeals

אזרחיים עניינים 5309381,1451,5252,9392,4382,313Otherשאר civil matters

פתיחה) המרצות .incl)(כולל oirginating motions)

הפליליים העניינים 0792.9055.0877,43311,12111,84410.661All,/כל criminal matters

פליליים 6441,4383,7925,5177,9638,4708,215Criminalעניינים matters in

ראשונה ifrstבדרגה instance

פליליים 4351,4671,2951,9163,1583,3742,446Criminalערעורים appeals
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(המשך) עניין סוג לכיי משפט, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/6. לוח
TABLEXXI/6.COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER (com.)

Type of matter 1982 1981 1980 1975 1970 1960 1950 עניין סוג

העניינים 206,163249,438322,443445,350436,445348,222ALL[67,48כל MATTERS

האזרחיים העניינים 7,58884,41894,70992,165111.529111,10491,587Allכל civil matters

הנוגעת ♦2,1274,1205,1946,5985,9515,700תובענות 4,357Immovable

propertyבמקרקעין actions

כספיות 5,34568,10976,30865,77480,81679,09068,166Pecuniaryתובענות claims

גיל 1,1652,4771,4861,8021,273Declarationהכרזת of age

העניינים 1353255348872,3842,3751,835Otherשאר matters

המרצות .incl)(כולל originating

(motionsפתיחה)

נלוים 11,91811,52616,42920,89222,13715,956Motionsהליכיס

הפליליים' העניינים 59,893121,745154.729230,278333,821325,341256,635411כל criminal matters'

11,77726,56240,70347,84156,94851,68155,038Misdemeanourעוונות
פרטיות 2,1861,987837451238169164Privateקובלנות complaints

7,9495,5415,5962,6974,1763,9784,196Contraventionחטאים

דרכים 2,3158,6869,14312,46612,26311,4417,403Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 34,74878,96995,302157,609239,481233,971172,939Otherעניוות traffic offences

שונוח 3,1489,21420,71524,10116,625Variousבקשות petitions

י rלנוהשלוםמשפטבת t s ר iע 1 eco uJuve n

העניינים 5084,15653415,79510,03810,1669,738ALLכל MATTERS

625971,0911,0851,2901,2151,051Felonyפשעי0

3772,9793,9473,6864,3413,8444,207Misdemeanourעוונות

פרטיות 716311קובלנות


Private complaints

1443459133208157Contraventionחטאיכ

דרכים 25212382079115151Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 82963995490361399Otherעבירוח traffic offences

והגנה 1513180225305363273Careהשגחה and protection

שונות2 בקשוח


396243,3994,0603,500Various petitions2

1 Until 1957 includes only part of felonies.
2 Inc. retrials.

הפשעים. מן חלק כולל 1957 עד j
חוזרים. משפטים כולל 2
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שנתבררו2 האזרחיים בעניינים הטיפול1 משך חציון  ב"א/7. לוח
TABLExXI/7.MEDIAN DURATION OF PROCEEDINGS1 IN CIVIL MATTERS

DECIDED2

Monthsחודשים

משפטבתמחוזייםמשפטבתי השלוםי
District courtsMagistrates' coutrs

197019801982197019801982

הכל 3.34.54.02.53.03.9TOTALסך

המשפט בית Localityיישוב o f court
2.93.32.84.4Jerusalemירושלים

אביביפו 4.34.03.94.7Telתל AvivYafo
 5.84.63.74.8Haifaחיפה

העניין Typeסוג o f matter
אזרחיים י6.05.45.2ערעורים Civil appeals

 . . החלטת על 5.06.612.9Appealsערעורים against the decision

שומה ofפקיד the Tax Commissioner
הנוגעות 25.25.04.62.34.44.7Immovableתובענות property actions

במקרקעין
כספיות 10.112.111.22.53.83.7Pecuniaryתובענות claims

ירושה 2.03.93.2Successionענייני matters
האישי המעמד 2.43.02.8Mattersענייני of personal status

גיל 2.94.85.5Declarationהכרזת of age
אחרים 2.84.95.24.25.67.3Otherעניינים matters

הפתיחה Modeצורת q f commencement
:Thereofמזה:

רגילה תביעה פרשת ■7.89.48.52.54.24.6Statement of claim
מקוצר 4.14.84.12.62.73.0Summaryדיון procedure

עדויות Hearingשמיעת o ftestim on y

עדויות 9.06.711.714.7Testimonyנשמעו heard

עדויות נשמעו 2.92.53.63.6Testimonyלא not heard

הסיום Modeצורת o f disposal
:Thereofמזה:

8.17.47.63.24.15.3Compromiseפשרה
נתקבלה 2.63.93.12,32.83.0Claimהתביעה allowed

הערעור או 8.07.87.75.87.98.0Claimהתביעה or appeal
dismissedנדחו

1 Between the dateof submitting the ifle to the court and the פסק מתן ומועד המשפט לבית התיק הגשה מועד בין 1

date of the verdict. 2 Not including motions. נלויס. הליכים כולל לא 2 הדין.
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CRIMINAL STATISTICS פלילית סטטיסטיקה

פליליים במשפטים הרשעות  ב"א/8. לוח
TABLEXXI/8.CONVICTIONS IN CRIMINAL MATTERS

רציניותעבירות פליליות
Grievous criminal

195119501970offences

הכל סך

Total197019791981

32,02556,26471,76729,705האשמות 34,598Prosecutions

הכל 22,25044,68962,29227,77227,430הרשעותסך 31,657CONVICTIONSTOTAL

משפטית .אישיות 1558831,465מיה Thereof: legal person

האשגלת J00 על 69.579.686.892.3הרשעות 91.5Convictions per 100 prosecutions

אוכלוסייה Populationקבוצת group
18,02036,81449,92321,45421,576יהודים 24,456Jews

4,0756,99210,9046,3185,854לאיהודים 7,201NonJews

ין Sexמ

20,14540,43156,77724,408גברים 27,941Males

1,9503,3754,0503,022נשים 3,716Females

 Ageגיל
2,2104,9386,2406,2254,267צעירים 4,766Juveniles

19,88538,86854,58721,54723,163מבוגרים 26,891Adults

Penaltyעונש
3,4402,1972,7203,217מאסר 2,989Imprisonment

וקנס 1052093931,082מאסר 644Impirsonment
and ifne

14,65035,04450,48217,521קנס 20,059Fine

אחר 4,0557,2398,6975,610עונש 7,965Other penalty
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רציניות, עבירות על פליליים במשפטים הרשעות כ"א/9. לוח
העבירה סוג לפי

TABLEXXV9.CONVICTIONS OF GRIEVOUS OFFENCES IN CRIMINAL CASES, BY
TYPE OF OFFENCE

1981

עבירה הכל1979סוג Typeלאיהודיםיהודיםסך of ofefnce
TotalJewsNonJews

הכל 27,430סך 31,65721,5765,854TOTAL
.מועדים 17,404מזה 20,35613,7173,687Thereof: recidivists

23,163מבוגרים 26,89118,1794,984Adults
4,267צעירים 4,7663,397870Juveniles

agesPercentאחוזים
כולל 100.0סך 100.0100.0100.0GRANDTOTAL

:מועדים 63.4מזה 64.363.663.0Thereof: recidivists

המדינה ביטחון 1.2כנגד 1.30.73.0Against the security of the state
הציבורי הסדר 25.8כלפי 28.825.826.0Against public order

ארם חיי 0.4כלפי 0.50.40.5Against the person's life
אדם של גופו 14.4כלפי 15.214.314.7Bodily harm

מין 1.2עכירות 1.51.21.4Sexual offences
המוסר 7.2כלפי 5.28.13.8Against morality
הרכוש 36.2כלפי 36.435.737.8Against property

מירמה 8.1עבירות 7.18.27.8Fraud
עבירות 5.5שאר 3.95.55.0Other offences

הכל סך  100.0מבוגרים 100.0100.0100.0ADULTS TOTAL
:מועדים 65.5מזה 65.464.967.7Thereof: recidivists

המרינה ביטחון 1.3כנגד 1.40.83.4Against the security of the state
הציבורי הסדר 27.7כלפי 31.527.827.5Against public order

אדם חיי 0.5כלפי 0.50.50.6Against the person's life
אדם של גופו 15.3כלפי 16.415.315.1Bodily harm

מין 1.1עבירות 1.41.11.2Sexual offences
המוסר 7.9כלפי 5.68.94.3Against morality
הרכוש 30.4כלפי 30.329.633.3Against property

מירמה 9.4עבירות 8.29.59.0Fraud
עבירות 6.3שאר 4.66.55.6Other offences

הכל סך 100.0צעירים 100.0100.0100.0JUVENILESTOTAL
מועדים 52.2מזה: 58.056.435.9Thereof: recidivists

המדינה ביטחון 16.2כלפי 14.715.518.9Against the security of the state
הציבורי andוהסדר public order
אדם של גופו 9.7כלפי 8.59.012.3Bodily harm

הרכוש 67.5כלפי 70.968.563.4Against property
עבירות 6.6שאר 6.07.05.4Other offences
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לפי רציניות, עבירות על פליליים במשפטים הרשעות  כ"א/10. לוח
וסוג המשפט בית ולפי הדין, לפסק עד העבירה מביצוע הזמן משך

העבירה

TABLEXXI/10.CONVICTIONS OF GRIEVOUS OFFENCES IN CRIMINAL CASES, BV

DURATION BETWEEN COMMITTING THE CRIME AND CONVICTION, TYPE OF COURI

AND TYPE OF OFFENCE

Type of offence

הדין לפסק עד העבירה מביצוע D'unin
Months between committingoffence Sc conviction

חציון
Median

25+ 1324 7  12 4  6
Up lo
עד
3

Total הכל סך

אחוזים
Percen
tages

מספרים
מוחלטיס
Absolute
numbers

עבירה סוג

י ת חמשפטב םמ י י ז rו t sc0 uDistrict

19792,932100.017.215.019.621.826.312.41979
הכל סך  19812,802100.016.415,224.523.320.511.51981 TOTAL

המדינה ביטחון 135100.09.614.127.429.619.312.7Againstנגד the security
of the state

הציבורי הסדר 350100.010.61J.J28.026.024.313.1Againstכלפי public order
אדם חיי Against(9.2)(10.0)(16.7)(36.7)(15.0)(21.7)60100.0כלפי the

person's life
אדם של גופו 284100.012.78.528.932.018.012.0Bodilyכלפי harm

מין Sexual(8.9)(9.8)(19.6)(30.4)(17.4)(22.8)92100.0עבירות offences
המוסר 490100.020.023.923.710.821.68.5Againstכלפי morality
הרכוש 1,182100.019.815.524.223.4I7.i10.6Againstכלפי property

ירמה מ 187100.03.79.18.037.441.722.4Fraudעבירות
עבירות (54.5)(18.2)(9.1)(13.6)(4.5)22100.0שאר

Other offences

י ת םשלמשפטב Magistrateו s' courts
197922,882100.08.19.824.036.321.815.11979

הכל סך 198119,188100.08.38.324.138.920.415.91981TOTAL
המדינה ביטחון Against(15.9)(24.2)(34.1)(15.4)(8.8)(17.6)91100.0נגד the security

of the state
הציבורי הסדר 5,791100.08.28.325.139.818.615.5Againstבלפי public order

אדם חיי Against(24.0)(50.0)(31.2)(9.4)(9.4)32100.0כלפי the
person's life

אדס של גופו 3,18/100.06.29.225.141.118.315.7Bodilyכלפי harm .

מין 171100.018.110.522.832.715.812.6Sexualעבירות offences
המוסד 1,122100.012.511.430.129.116.912.2Againstכלפי morality
הרכוש 5,764100.011.59.625.035.918.014.3Againstכלפי propetry

מידמה 1,955100.01.82.616.647.032.020.4Fraudעביוווו
עבירות 1.081100.02.94.619.241.731519.7Otherשאר offences

riלנועשלוםמשפטבתי scoו uen i 1 eJu v

19794,766100.016.226.33614.16.68.01979
הכל סך 19814,276100.014.421.93622.44.49.21981TOTAL

ביטחון 690100.017.523.328.725.45.18.9Againstנגד the security
ofהמדינה the state

הציבורי andוהסדר public order
אדם של גופו 412100.012.121.139.123.54.19.6Bodilyכלפי harm

הרכוש 2,880100.014.121.738.521.54.39.2Againstכלפי property
עבירות 285100.013.022.137.223.54.29.4Otherשאר offences
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קבוצת עבירה, סוג לפי בדין, שחויבו מבוגרים כ"א/11.לעבריינים לוח
שונות1 ותכונות אוכלוסייה

,TABLEXXI/11.ADULT OFFENDERS CONVICTED, BY TYPE OF OFFENCE
POPULATION GROUP AND VARIOUS CHARACTERISTICS'

באוכלוסייהמועדים nל00ו c
המתאימה

Recidivists per 100 in

respective population
f~ O^, p

הגל סך
Total

לאיהודיםיהודים
JewsNonJews

הגל לאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNonJews

JJCC wr: S

מימספר םים י ט ל ח
mber st e n uAbsoI u

196016,75110,9845,76750.944.762.812.41960
196520,03214,2725,76054.449.367.013.21965
197018,18313,4984,68558.056.562.210.11970
197923,06017,6185,44260.O58.762.79.91979

הכל 198120,56916,0814,48861.260364.18.41981סך TOTAL
Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0TOTALסך
ה ר י כ ע Typeסוג 0 f offence

המדינה ביטחון 1.40.93.460.160.659.60.1Againstנגד the security
of the state

הציבורי הסדר 28.028.127.960.459.763.32.4Againstכלפי public order
אדם וויי 0.0Against(46.2)(44.4)0.50.50.644.9כלפי the person's

life
אדם של גופו 15.715.715.560.960.562.21.3Bodilyכלפי harm

מין 0.1Sexual(60.4)1.21.21.259.058.6עבירות offences
המוסר 7.68.74.070.269.178.20.6Againstכלפי morality
הרכוש 29.628.732.964.664.065.62.5Againstכלפי property

מירמה 9.19.38.662.759.575.30.8Fraudעבירות
עבירות 6.87.06.040.639.545.40.6Otherשאר offences

ין מ
87.385.295.064.463.966.015.0גברים

Sex
Males

12.714.85.039.039.829.52.1Femalesנשים

Ageגיל
19 11.9Up;7.16.49.549.054.236.6עד to 19

202427.727.229.859.060.354.717.22024
252920.320.818.465.865.467.612.52529
303923.923.824.164.962.174.89.53039
40  4912.612.911.764.059.880.47.640^*9
50+8.48.96.552.849.669.02.250+

הבל סך  78.2100.060.37.5Jewstotalיהודים
ישראל 49.861.310.2Israelילידי: born
10.459.05.7Bornאסיה in: Asia

24.471.112.0Africaאפריקה
15.442.73.3Europeאירופה

Americaאמריקה
הבל סך 21.8/0tfלאיהודים 064.114.9NonJews total

78.366.915.8Moslemsמוסלמים
11.859.59.8Chirstiansנוצרים

ואחרים 9.948.618.8Druzeדרוזים and other

1 For change in definition of adults and juveniles, type of
offence, age and recidivists,see introduction. 2 Theaverage
population for computing rates is that aged 18  19.

עבירה, סוג וצעירים. מבוגרים בהגדרות שינויים לגבי 1

האוכלוסייה 2 מבוא. ראה  ומועדות גיל
.1819 בגילים היא השיעור לחישוב הממוצעת
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ראשי ענף לפי מפקדי, 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)

At market price: IS million, at current prices שז0פים במחיד>0 ש'. מיליוני שלק: במחירי

ראשיסמל 1965/661975/761979/801980/81Majorענף branchCode

הכל121 245.01,954.014,970.036,158.0TOTAL112סך

וחציבה10 11.869.8504.21.621.0Miningכרייה and quarrying10

וטבק1112 משקאות ,41.8240.41.737.34.353.8Foodסלון, beverages Si tobacco1112

132.4884.12.069.0Textiles13ןטקסטיל13

1 .?3.6
הלבשה14

1
80.4689.01.598.5Clothing and madeup textiles14

ומוצריו15 3.315.7131.7288.0Leatherעור and its products15

ומוצריו16 11.974.1525.11,161.8Woodעץ and its products16

ומוצריו17 5.553.4336.4812.6Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 10.164.3428.1938.6Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 10.386.7795.0L687.8Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים Chemical.19.0194.81,513.63.651מוצרים and oil products20

אלמתכתיים21 מינרלים 22.2128.9656.21,603.5Nonmetallicמוצרי mineral products21

בסיסית22 C518.61.230.CBasic.8.669מתכת metal22

מתכת23 C2.376.55,460.5Metal.235ןמוצרי products23
\ 35.4

II02.C568.01.395.Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי ,11.0m.t1ציוד 744.34.496.CElectrical and electronic25
equipment

הובלה26 17.3177.21.264.33.123.4Transportכלי equipment26

Miscellaneous28:.3.231.297.7666שונות28

I EjccI. diamonds.

465 תעשייה
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טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  י"ר/10. 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)

1980/81

טבעי ואזור נפה מחוז.

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute

אחוזים
Percentages

District, subdistirct
and natural region

מפעלים
Estabiish
ments

מועסקים
(אלפים)
Employed
persons

)thousands)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

כולל1 6,079267.4100.0100.0GRANDסך TOTAL1

ירושלים 43013.97.15.2JERUSALEMמחוז DISTRICT

יהודה 40711.46.74.3Judeanהרי Mountains

יהודה 232.50.40.9Judeanשפלת Foothills

הצפון 62735.610.313.3NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 824.11.31.5Zefatנפה SubDistrict

החולה 632.61.01.0Hulaעמק Basin

מזרחי עליון 80.60.10.2Easternגליל Upper Galilee

צור ח 110.90.20.3Hazorאזור Region

כנרת 341.90.60.7Kinneretנפת SubDistrict

Kinerotכנרות

מזרחי תחתון Easternגלל Lower Galilee

יזרעאל 18813.23.14.9Yizreelנפת SubDistrict

שאן בית 512.20.80.8Betעמק Shean Basin

חרוד 161.20.30.4Harodעמק Valley

כוכב Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 534.30.91.6Yizreelעמק Basin

מנשה 90.40.10.1Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 544.90.91.8NazaerthTiranהרי Mountains

עכו 32316.35.16.1Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון 953.31.61.2Westernגליל Lower Galilee

יחיעם 231.50.40.6Yehiamאזור Region

אילון Elonאזור Region

נהריה 854.81.41.8Nahariyyaאזור Region

עכו 996.01.62.2Akkoאזור Region
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(המשך) טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקימ, מפעלים  י"ד/0ו. 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)

1980/81

אחתיםמוחלטיםמספרים
numbersAbsolutePercentages

District, subdistirct
טבעי ואזור נפה andמועסקיםמחוז, natural ergion

מועסקיםמפעלים(אלפים)מפעלים
EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)

חיפה 94947.015.617.6HAIFAמחוז DISTRICT
חיפה ers71934.311.812.8Haifa SubDistirct
חדרה 23012.73.84.7Haderaנ5ת SubDistrict

הכרמל 91.00.10.4Karmelחוף Coast
יעקב זכרון 50.40.1O.IZikhronאזור Yaaqov Region

אלכסנדר Alexanderהר Mountain
חדרה 19310.33.23.8Haderaאזור Region

המרכז 1,03864.917.124.3CENTRALמחת DISTRICT
השרון 2078.43.43.1Sharonנ8ת SubDistirct

תקוה פתח 46621.17.77.9Petahנפת Tiqwa SubDistrict
השדון 1374.52.31.7Southernדרום Sharon

תקוה פתח 32916.65.46.2Petahאזור Tiqwa Region
רמלה 15424.52.59.2Ramlaנפת SubDistrict

רחוכות 21110.83.54.0Rehovotנ8ת SubDistrict

רחובות 866.81.42.5Rehovotאזור Region
לציון ראשון 1254.12.11.5Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 2,53672.241.727.8TELמחוז AVIV DISTRICT
אגיב תל ■נ8ת 2.53672.241.727.0TelAviv SubDistrict
הדרום 49933.98.212.7SOUTHERNמחוז DISTRICT
אשקלון 29420.84.87.8Ashqelonנ8ת SubDistrict

מלאכי 511.90.80.1Malakhiאזור Region
לכיש Lakhish\.215.60.32אזור Region

אשדוד 946.61.52.5Ashdodאזור Region

אשקלון 1286.62.12.5Ashqelonאזור Region

שבע באר J44.9Beer.20511.1נ9ת Sheva SubDistrict
גרר Gerarאזור Region

בשור Besorאזור Region

שבע באר 1224.12.01.5Beerאזור Sheva Region

צפונית 31.70.6Northernערבה Arava

דרומית 90.50.10.2Southernערכה Arava

הנגב 244.80.41.8Negcvהר Mountains

Excl. diamonds.
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שכירים, של למעשה עבודה וימי מועסקים מפעלים,  י"ד/וו. לוח
ראשי ענןו לפי

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף
מפעלים

מועסקים

Establishments(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

1965/661975/761979/801980/811965/661975/761979/801980/81

הכל121 63255,8576,4806,079171.9250.8280.9267.4סך

והציבה10 835848533.94.95.15.4כרייה

וטבק1112 משקאות 1,00667571571427.935.538.438.6מזון,

13

14

טקסטיל

הלבשה
i 1,087

413

827

345

768

261

660

( 34.1
21.3

23.5

21.0

27.3

19.1

24.9

ומוצריו15 2962591581404.13.63.33.1עור

ומוצריו16 74162172260211.911.514.612.5עץ

ומוצריו17 1241011261183.35.35.95.6נייר

לאור18 והוצאה 3633985305037.58.710.09.6דפוס

ופלסטיק19 גומי 1962172923136.110.411.411.1מוצרי

1פט20 ומוצרי כי&ייס 2031951941838.315.417.616.8מוצריס

אלמתכתיים21 מינרלים .35830824328611מוצרי 110.510.610.4

בסיסית22 7577103984.06.06.35.9מתכת

23

24

מתכת מוצרי

מכונות

\ 1,153

912

249

1,291

219

1,165

225Y
30.9

10.6

42.0

9.7

39.1

9.3

ואלקטרוני25 חשמלי 2812543914248.323.930.029.3ציוד

הובלה26 1361209910011.324.321.320.8כלי

2231712362343.04.56.35.8שונות28

יהלומים. כולל לא 1
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TABLE X1V/11.  ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND

MANDAYS WORKED, BY MAJOR BRANCH

(Establishments with 5 and more employed persons(

Employed personsשבירים של למעשה עבודה ימי
(מיליונים)

Major branchCode /אלפים) שכיליס :ma
Thereof: employees (thousands)

Mandays worked by employees
)millions)

1965/661975/761979/801980/811965/661975/761978/801980/81

165.5242.5263.6 275.743.062.366.7 69.5TOTAL112

3.94.85.4 5.11.01.31.6 1.4Mining and quarrying10

26.834.838.1 37.86.88.69.4 9.2Food, beverages and tobacco1112

< 32.8

21.0

22.5

19.0 20.9

24.4 26.7V
5.5

5.8

5.0 5.4

6.3 6.6

Textiles

Clothing and madeup textiles

13

14

3.73.13.0 3.20.90.80.8 0.8Leather and its products15

10.910.111.8 13.62.82.62.9 3.4Wood and its products16

3.15.25.6 5.70.81.41.4 1.5Paper and its products17

7.28.59.2 9.72.02.42.5 2.5Printing and publishing18

6.09.411.011. 11.62.52.8 2.8Rubber and plastic products19

8.215.316.8 17.62.24.04.6 4.8Chemical and oil products20

10.810.210.2 10.62.92.62.7 2.8Nonmelallic mineral products21

4.06.05.8 6.31.11.51.5 1.6Basic metal22

\ 26.1

29.6

10.2

38.5 40.9

9.2 9.6
L 6.8

7.3

2.7

9.5 10.1

2.4 2.5

Metal products

Machinery

23

24

8.123.529.1 29.62.16.07.2 7.4Elect rical and electronic
equipment

25

11. 124.320.8 21.22.96.24.9 5.1Transport equipment26

2.84.05.7 6.00.71.11.4 1.5Miscelanneous28

liamonds.

תעשייה
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צריכת נוספות, עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר י"ד/2ו. לוח
ראשי ענף לפי גולמית, ותפוקה חומרים
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

שוטפים במחירים

סמל

נוספות עבודה והוצאות משכורת עבודה, 13b,
Wages, salaries and other labour expenses

ראשי ש')ענף (מיליוני הכל סך
Total (ImilSlion)

ממוצע

manday

של למעשה עבודה ליום
(ש') שכיר

Average per employee's
worked (IS)

1965/66975/7611979/801980/811965/661975/761979/801980/81

הכלי12 44.918,480.0315106277^117.9912.17סך

והציבה10 4.429.6209.9675.3423149435כרייה

וטבק1112 משקאות 17.1100.7751.81,876.431282200מזון,

13

14

טקסטיל

הלבשה
? 18.1

67.5

50.0

434.0

318.9

1,012.8

752.9}■
12

9

80

48

204

120

ומוצריו15 2.18.156.6147.921069194עור

ומוצריו16 7.134.2240.5564.031372193עץ

ומוצריו17 2.318.1136.2369.731389259נייר

לאור18 והוצאה 6.232.1237.6570.931493225דפוס

ופלסטיק19 גומי 4.333.6253.7626.331391223מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 7.474.1616.91,541.7419128336מוצרים

אלמתכחיים21 מינרלים 9.142.0301.0803.9316109303מוצרי

בסיסית22 3.726.1208.6503.7317130337מתכת

23

24

מתכת מוצרי

מכונות
\ 185

115.1

41.9

1,204.4

284.8

2,961.0

681.9)
16

15

119

116

312

288

ואלקטרוני25 חשמלי 5.796.01,042.12,645.5316141366ציוד

הובלה26 10.4130.6914.12,400.3421179494כלי

1.612.5133.7346.621287244שונות28

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)

At current pirces

שי) (מיליוני חומרים צריכת
Mateirals consumed

)IS million)

גולמית תפוקה
שוק) במחירי שי. (מיליוני

Gross זטק^ס
(IS million at market prices)Major branchCode

1965/661975/761979/80980/811965/661975/761979/801980/81

289.42,746.417,204.01,327.04,700.4 532.977,485.0 32,174.0TOTAL'12

5.259.7367.41,139.1129.5 .17.02,760.1 871.7Mining and quarrying10

90.1833.24,305.20,982.01,073.6 131.815,336.0 6,042.6Food, beverages and tobacco1112

< 50.9
163.61,112.42,838.1295.9 7

)■ 84.5
4,907.1 1,996.5Textiles13

J142.1808.41,760.2222.4 I3,358.7 1,497.3Clothing and madeup textiles14

4.725.6143.8289.041.3 7.9577.0 275.4Leather and its products15

17.192.5598.71,261.2166.6 29.02,423.0 1,123.8Wood and its products16

7.088.8478.01,067.6142.3 12.51,880.3 814.4Paper and its products17

6.551.1438.3880.8115.4 16.61,819.4 866.4Printing and publishing18

10.2105.0860.11,903.6191.8 20.53,591.3 1,655.1Rubber and plastic products19

16.2234.91,936.14,961.3429.7 35.28,612.5 3,449.8Chemical and oil products20

14.6135.5735.91,930.7264.4 36.83,534.1 1,392.1Nonmetallic mineral products21

9.398.6623.11,485.8167.6 18.02,715.7 1,141.7Basic metal22

< 31.9
241.11,813.14,128.8476.1 7i 67

9,589.3 4,189.6Metal products23

J91.7450.5966.3
r 0

193.6 J2.362.0 1,018.5Machinery24

11.7184.8< 1,217.22,981. (383.6 22.7,477.5 2,961.6Electrical £ electronic equipment25

11.7171.;2,097.9 1,005.9348.4 27.5,221.3 2,270.:Transport equipment26

2.427.;i 309.4653.58.3 5.1,319.7 607.;Miscellaneous28

1 Excl. diamonds.
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INDUSTRIAL PRODUCTS

(כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/3ו. לוח
תעשייה מוצרי

TABLEXIV/13.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities)

19701975198019811982Unit1Productיחידה'מוצר

וחציבה MININGכרייה AND
QUARRYING

גולמי לינפט .8840231815Milמיליון LCrude oil
טבעי מ'גז .1346014217573Milמיליון m1Natural gas
טינחושת 11.08.00.541,000אלף tCopper ore

(שיווק) קוורץ 73.263.782.762.6Quartzsand"חול (marketing)
(שיווקן 56.385.064.671.1Ballחרסית and lire clay

(marketing)
8691,1751,3431,3321,694Potash"אשלג

8822,3071,9192,148Phosphate"פוספטים rock

FOODמזון
Flourקמח

אחיד טיקמח 951339792951,000אלף tStandard
אחר2 234319358372403Other"קמח

חלב Milkמוצרי products
מפוסטר ליחלב .132.2202.1187.3205.0218.4Milמיליון LPasteurized milk
מעוקר ל'חלב 11,30314,62017,30519.88923,4601,000אלף LSterilized milk

מקומית 2.9562,7672,7212,8043,048tDomesticטיחמאה butter
10,71610,38510,20812,29914,200Creamשמנת

רכה Sotf"21,99433,29939,4474233144,775"גבינה cheese
מלוחה 1,4041,1821,1798201,046Saltגבינה cheese
קשה 6,8309,7899,74711,47113,100Hard"גבינה cheese

מותכת 9671,058867Boiled'1,1631,480"גבינה cheese
לבן ,30,72652,10157,41166,50769,032Yoghurtיוגורט, sour and
skimmedואשל milk

Sugarסוכר
לבן 27,11828,4138,800Reifned"סוכר sugar

סוכר 14,6579,3248,100Molassesפסולת
(מולסה)

Oilsשמנים
Margarine"25,28433,11233,62232,89933,914מרגרינה

בלתי 19,5562,031680Unrefined"שמנים
oilsמזוקקים
(exports)(יצואן

מזוקקים 41,19455,73067,66568,14378,300Reifned"שמנים oils
557127412Coconutקוקוס

כותנה 3,2564,59512,3379,95315,206Cotton"זרעוני seed
334877Sunflower"חמניות seed
Safflower"155438340296266"חריע seed
Soya"36,85250.07754,59557,42562,255"סויה
Maize"167323194208277"תירס
40Palm"דקלים

Olive"207130162213207"זית
טיכוספה 2683213453673911,000אלף tOil cake

I t=ton; L=litre;m=metre
2 Including flour used for baking matzot.

ממטר לי=ליטר; ט'=טונה; 1

מצות. לאפיית קמח כולל 2
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/13. לוח
TABLEXIV/13.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (cont.)

19701975198019811982Unit1Productיחידה'מוצר

משכרים ALCOHOLICמשקאות
BEVERAGES

(שיווק) ליין 13.23415.86918.89616.64316.0261אלף .000 LWine (marketing)
למאלטן (פרט 32.39735.51039.43743.87640.190Beerבירה (except mall beer)

ברנדי 10.53811עואק. .2605.7495.5754.922Arrack. brandy and
אחרים otherוספירטים spirits

(marketing)(שיווקן

טבק TOBACCOמוצרי PRODUTCS
3,8685,5535.3375.9856.043tCigarettesטיסיגריות
"גסיגרים 15.46216.0599.0787.399.1.319kgCigarsק

מקטרת 18.69416.9408.2955.5801.230Pipeטבק tobacco
60.44751טומבק .65741.28531,67035.291Tombac

הרחה 38.75936.48527.34924,40823.808Snuffטבק

TEXTILESטקסטיל
כותנה 22.84221,53320.01317.26616.518tCottonטיחוטי yarn

סרוק צמר 3.8015.5145.3544.2283.706Combed"חוטי wool yarn
מנופץ צמר 3,0733.2152.2512.8422,751Cardedחוטי wool yarn
ויגוניה) .incl)(כולל vigone)

WOODעץ
לבוד 95.58463.65296.88587.79091.345m(Plywoodמי'עץ

וקרטון PAPERנייר AND
CARDBOARD

עיתון 9.3327.4724.5485.5903.274tNewsprintטינייר
והדפסה כתיבה 31.83245.74259.89460.00554,776Writingיינייר and printing

paper
אחר 23.52926.23223.54130.16127.202Other"נייר paper
14.37816.61936,02340.67043.529Cardboard"קרטון

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS
1J921.4661,2421.1061.0871.000Tyresאלףצמיגים

25.15829.48332,14129,16631.134tט

558570455401439L000Innerאלףאבובים tubes
1,5461.4771.2099731.227tטי

CHEMICALSכימיקלים
37.74587.52366,70252.34095.209tAmmoniaטיאמוניה

גופרתי 67,82489,29838.23131,22428.219Ammoniumאמון sulphate
גופרתי 5.0168.74212.0019.93711.621Potassiumאשלגן sulphate

גז 21.50519.6044.2781.221Ethyleneאתילן gas
זרחתי 13.51617.76716.46612.03615.203Dicalcium"דוסידן phosphate

גופרתית טיחומצה 2031942091821541.000אלף tSulphuric acid (IOO'£)
(100 '/'>)

ליליטר. :nno='u 1
1 t10n; Llitre.
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/13. לוח
TABLEXIV/13.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (cont.)

19701975198019811982Unit'Productיחידהימוצר

14,83323,3153531034,13130,210tChlorineטכלור
(סודה מאכל Caustic"15,92324,15635,26834,55329,346"נתר soda
 קאוסטית)

היפוכלוריט 7,8658,16814,34811סודיום ,22511,073Sodium hypochlorite
Polyethylene"17,76526,84160,99748,01666,597פוליאתילן

קרבונט 1,6892,3424,6754,6474,998Potassium"פוטסיום carbonate
11"פיח ,6809,3298,0448,0876,676"Soot

פורמאלדהיד ליפנול 3933541,000אלף LPhenol formaldehyde
3,0023,5855,7183,9774,519tParafifnטיפרפין

מעובה נפט 123,261143,270164,778149,210Liquifiedייגז petroleum
gas(שיווק) (marketing)

19,48827,13026,95331.38031,478Paints"יצבעים
ודטרגנטים Soapסבון and detergents
כביסה Laundry"6,0795,3603,6443,2923,549"סבון soap

תמרוקים 3,2283,6272,6952,3972,512Toilet"סבון soap
 סינתטי 12,3709,9997,374Synthetic"דטרגנט detergents

liquidנתל
 סינתטי 17,95723,70826,06924,914Synthetic.'דטרגנט detergents

אבקת (כולל powderאבקה (imcl. soap,
(powderסבון)

 סינתטי 5,2349,8199,3449,472Syntheticדטרגנט detergents
solidמוצק

מינרלים NONMETALLICמוצרי
MINERALאלמתכתיים

PRODUCTS
איטונג 168,272213,541209,768266,448267,156m<Ytongמיחומרי
שטוחה מ2זכוכית 3,2913,3763.7783,7263,1851,000m2Plateאלף glass

91,411106,934126,011127,710107,620No.Toiletיחיאסלות bowls
רחצה 92,610130,518107,258111.'קערות ,52099,830Wash basins
מטבח 49,82853,34960,43559,91750,666Kitchen.'קערות sinks

מזוגגים קיר 34,77956,21644,09450,67749,2391אלףאריחי ,000Glazed tiles
טימלט ,1,3842,1912,0922,3612אלף 1891,000 tCement

חשמלי ELECTRICALציוד
EQUIPMENT

חשמל 68,26879,93216,77433,66332,014No.Electricityיחימוני meters
184.4254.2321.6327.8306.51אלףמצברים ,000Accumulators

הובלה TRANSPORTכלי
EQUIPMENT

נוסעים 3,9092,3821,6497S6No.Passengerיחימכוניות cars
. מסחריות 5,3783.9222,3292,7972,494Commercialמכוניות vehicles

I t=ton: L=lilrc:No. =number: 110י.1ווו=וו! מ'=מטר. יח'=יחידה; לי=ליטר; טיטונה; 1
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electricity חשמל

ראשי ענף לפי תעשייה, במפעלי חשמל צריכת י"ד/4ו. לוח
TABLEXIV/14.CONSUMPTION OF ELECTRICITY IN INDUSTRIAL

ESTABLISHMENTS, BY MAJOR BRANCH

KWHVlillionקוט"שמיליוני

ראשיסמל 19701975198019811982Majorענף branchCode

הכל12 1340.32,683.43,583.23,571.93,656.7TOTAL12סך

והציבה10 201.0232.0321.4308.2362.5finingכרייה and quarrying10

וטבק'1112 משקאות ,249.4334.6433.5453.7470.5Foodמזון, beverages and1112

tobacco1
256.1312.5353.5334.6330.6Textiles13טקסטיל13

5.010.619.221.223.8Clothingהלבשה14 and madeup14

textiles
ומוצריו15 7.69.28.910.69.7Leatherעיר and its products15

ומוצריו16 44.158.376.073.475.8Woodעץ and its products16

ומוצריו17 82.799.2128.5125.3114.4Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 13.017.627.628.428.5Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 84.1120.6168.7174.9188.1Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 429.9662.9943.0896.9891.4Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתיים21 מינרלים 186.0257.9268.7268.3280.8Nonmetallicמוצרי mineral21

products
בסיסית22 60.8129.6190.0187.6164.6Basicמתכת metal22

מתכת23 100.4224.3294.2301.7316.0Metalמוצרי products23

23.032.544.643.644.7Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 28.757.6104.0114.1126.5Electricalציוד and electronic25

equipment
הובלה26 51.493.8126.1136.7149.7Transportכלי equipment26

8.111.827.635.227.0Diamonds27יהלומים27

9.018.447.57.552.1Miscellaneous28שונות28

1 ind. cold storage. קירור. בתי כולל ו

Source: data of Israel h'lectric Corporation and of industrial מפעלים ונתוני לישראל החשמל חברת נתוני : i?'371
establishments owning power stations with a registered capacity של רשום הספק בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים
of 300 kw. or more: excluding the Electric Corporation in East ירושלים. במזרח חברתהחשמל כולל אינו ומעלה; קו"ט 300
Jerusalem.
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ומים אנרגיה ט"ו. פרק

 ton oil equivalent  (שעט"ן) נפט לטון
ערך פי על נעשה זאת ליחידה התרגום ;T.O.E.

השונים. האנרגטיים המוצרים של נטו ההיסק
קני שני לפי מוצגים בחשמל השימוש נתוני

מידה:
תחנות ע"י שהופקד, החשמלית לאנרגיה בהתאם .1

תרגום כלומר, המפעלים, ע"י ונוצלה הכוח
לשעט"ן. הכוח תחנות תפוקת

גולמי דלק בצורת הראשונית לאנרגיה בהתאם ,2

שהושקעה מווט), (למשל המשנית האנרגיה או
תיקרא ואת המשק; ע"י שנוצל החשמל בייצור
p.eee ) לייצורו" תשומות במונחי "חשמל

.(primary energy equivalent of electricity

מקורות
מינהל  ומוצריו גולמי דלק על הנתונים

הזיקוק, בתי הדלק,
החשמל חברות  חשמל על הנתונים

כישראל.
מבוססת המשק ענפי לפי הצריכה התפלגות
מאחר הדלק. למינהל הדלק שיווק חברות דיווחי על
אחידים כללים לפי עדיין נעשה לא הצרכנים שמיון
כחלוקת 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 ךנתונים
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 כמשק שימושיה ואת האנרגיה מקורות

האנרגיה. משק בתוך הגומלין קשרי
לפי מוצגים ישראל של אנרגיה .מאזני
המתפרסמים האנרגיה מאזני של הכללית המתכונת
ולפיתוח כלכלי פעולה לשיתוף הארגון ידי על
המיוחדים לתנאים התאמות בתוספת ,(O.E.C.D.)

ישראל. של
עיקריות קטגוריות שתי מייצגות הלוח עמודות

כמשק. 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 מותמרת אנרגיה .2

או בנזין כגון אחרות, לצורות גילגול שעברה
מדלק וקוק 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 .1

המקומי, והייצור היבוא מסיכום מתקבלת
את גם כולל הוא אוניות; ותדלוק יצוא בניכוי
מסיבות סטטיסטיים. והפרשים במלאי השינוי
זו. שורה של הפירוט מוצג לא סטטיסטיות,

המאזן של זה חלק מותמרת. אנרגיה ייצור .2

ועל לזיקוק שהועבר הגולמי הדלק על מורה
אנרגיה תפוקת חשמל. לייצור האנרגיה צריכת
מתפרש ( ) שלילי שסימן בעוד חיובית היא
מופיע הכל סך כאשר תהליך. בתוך כתשומה
בהפסדים זה ערך לפרש יש שלילי בסימן

, ההחמרה. בתהליך
את מסכמת זו שורה סופיים. שימושים .3

התפלגות במשק. אנרגיה של הסופית הצריכה
שורת אחרי מופיעה המשק ענפי בין זאת אנרגיה

הסיכום.
הנתונים של המידה יחידת המידה. יחידת
ערך שוה ומכונה קילוקלוריות ל107 נקבעה

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1970 1979 בישראל אנרגיה 660
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האנרגיה מאזן
ישראל של האנרגיה מאזני תנלעית  ט"ו/1. לוח

נפט) לטון ערך (שוה שעט"ן אלפי

Energy Energyחשמלאנרגיה חשמלאנרגיה
במונחיבמונחי

ושימושים הכלמקורות הכלתשומותמותמותבסיסיתסך תשומותמיתמרתבסיסיתסך
TotalPrimarySecondaryלייצורוTotalPrimarySecondaryלייצורו

.P.E.E.E2.P.E.E.E2

19751976

 המשקי לרשות 6,606.8737.2אנרגיה 7,344.06,698.8818.5 7,517.3
כולל סך

 מותמרת אנרגיה 4.973.9ייצור 7.060.2 2.086.32.150.85.097.3 7,248.1
הכל סך

נפט 504.76,499.0זיקוק 7,003.7485.66,713.5 7,199.1
חשמל 1,470.81,429.6ייצור 41.2 2,306.01,547.41,510.2 37.22,438.7

בהפצה ואובדן עצמי 110.895.5שימוש 15.3263.7 117.8 106.0 11.8290.1

 סופיים 4,520.54,216.7שימושים 283.82,000.94,548.04.278.8 269.22.102.3
הכל סך
1,418.51,214.4תעשייה 204.1616.31,367.81,182.3 185.5640.5

למפעלים תשומות 292.0292.0מזה: 289.2258.4 30.8
ופטרוכימיים כימיים

178.6178.6חקלאות 73.4220.5220.5 80.7
וקידוחים מים 155.4155.4שאיבת 364.7164.8164.8 364.6

34.034.0בינוי 33.933.9 
ואוירית יבשתית 1,294.41,294.4תחבורה 1,311.21,311.2 
יבשתית תחבורה 1,077.01,077.0מזה: 1,083.61,083.6 

ושל ציבורית פרטית, 1,279.61,201.3צריכה 78.3946.51,308.11,225.8 82.31,016.5
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא 160.0158.6צריכה 1.4141.7140.3 1.4

19791980

 המשקי לרשות 7,783.9344.9אנרגיה 7,439.07,864.11,006.4 6,857.7
כולל סך

 מותמרת אנרגיה 4.645.1ייצור 7.148.7 2.503.62.545.54.068.3 6.613.8
הכל סך

נפט 548.36,542.3זיקוק 7,090.6577.56,020.0 6,597.5
חשמל 1,821.71,778.7ייצור 43.0 2,890.91,840.41,837.9 2.52,917.6

בהפצה ואוכדן עצמי שימוש 133.6118.5 15.1320.3 127.6113.8 13.8308.2

 סו9יים O.5.280.34.990שימושים 290.32.508.75.318.65.074.7 243.92.552.6
הכל סך
1,662.31,467.4תעשייה 194.9813.11,712.01,579.1 132.9815.9

למפעלים תשומות 539.8483.4מזה: 56.4751.1628.0 123.1
ופטרוכימיים כימיים

189.0189.0חקלאות 104.3166.7166.7 105.6
וקידוחים מים 164.8164.8שאיבת 395.5155.2155.2 390.8

28.828.8בינוי 28.028.0 
ואוירית יבשתית 1,506.11,506.1תחבורה 1,405.01,405.0 
יבשתית תחבורה 1,208.71,208.7מזה: 1,136.21,136.2 

ושל ציבורית פרטית, 1,622.11,527.2צריכה 94.91,195.81,751.71,641.1 110.61,240.3
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא 107.2106.7צריכה 0.5100.099.6 0.4

סטטיסטיים. במלאי+הפרשים אניות±שינוי יצואתדלוק מקומי ייצור + יבוא כולל 1
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ENERGY BALANCE
TABLEXV/1.SUMMARY OF ISRAEL'S ENERGY BALANCES

Thousands olT.O.E. (Ions oil equivalent(

Energy Energyאנרגיחשמלאנרגיה חשמלחשמלה
במונחיבמונחי

הנל הכלתשומותמותמרתבסיסיתסך Sourcesתשומותמותמרתבסיסיתסך and uses
TotalPrimarySecondaryלייצורוTotalPrimarySecondaryלייצורו

1P.E.E.E2P.E.E.E

19771978

6,966.87,776.4809.67,443.48318.7875.3ENERGY REQUIREMENTS'
GRAND TOTAL

2.264. 77.489.75.225.08.029.2' 2.390. 45.639.5Secondary energy production
loial

510.07.437.66.927.6523.27,97X57.450.3Petroleum refining
 1.620.637.1 1.583.52,575.5 1.737.9^40.51.697.42.759.3Electricity generation
134.1 15.0 119.1321.1 129.3 15.9 113.4306.4Own use by energy sector and

losses in distribution
4.702 /286.74.415.42.202.65.053.02X8.84.764.22.394.1Final consumption  total

1.404.9199.01,205.9679.11.531.7196.81.334.9745.5Industry
297.834.8263.0399.433.7365.7Thereof: chemical and

petrochemical plants
229.1229.186.3213.3213.396.5Agriculiure
169.2169.2365.0169.1169.1387.5Drilling and pumping water
42.042.048.948.9Construction

1,379.41. 379.41.445.21.445.2Land and air transportation
1,121.11. 121.11.174.21.174.2Thereof: land transportation
1, 358.186.31.271.81.072.21.530.090.61.530.01, 164.6Private, general government.

commerce and services
consumption

119.41.4118.0114.81.4113.4Nonenergy use

§1981982

8,037.76,971.71,066.08,345.18,848.7503.6ENERGY REQUIREMENTS'
GRAND TOTAL

2.5S8.O6.709.84.121.82.694.98.635.55.940.6Secondary energy production
total

541.96.695.86.153.9594.38.U64.17.469.8PeiroJeurn refining
 1.897.1 1,897.1. 3.024.2 1.942.4554.91.387.53.131.8Electricity generation
 149.0 14.0 135.0362.1 158.2 16.5141.7373.2Own use by energy sector and

losses in distribution
5.449.726/. 95.187.82.623.55.650.2213.25.437.02.712.5Final consumption  total

133.2810.264.9812.6Industry
123.560.3Thereof: chemical and

petrochemical plants
108.1115.6Agriculture
431.8442.8Drilling and pumping water

Construction
Land and air transportation
Thereof: land transportation

128.11.273.4148.01.341. 5Private, general government,
commerce and services
consumption

 119.50.6118.9102.50.3102.2Nonenergy use

1 Includes: domestic production + imports  exports bunkering ± slock changes ± statistical discrepancies.
2 Primary energy equivalent of electricity.
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ישראל של האנרגיה מאזן  ט"ו/2. לוח

נפט) לטון ערך (שוה שעט"ן אלפי

בסיסית אנרגיה
כולל Primaryסך energy

ושימושים Grandמקורות
totalהכל גולמיסך טבעיפחםדלק שמשגז

TotalCrude oilCoalNatural gasSun

§1981

כולל סך המשק1 לרשות 8,037.76,971.76,709.81.0133.7127.2אנרגיה
הכל סך מותמרת אנרגיה .5.709<2.588.0ייצור S6.709.8

נפט 541.96,695.86,695.8זיקוק

חשמל ייצור 1,897.1

בהפצה ואובדן עצמי שימוש 149.0 14.014.0_

הכל סך סופייס .5,449שימושים 7261.91.0133.7127.2
133.20.4132.8תעשייה

כימיים למפעלים תשומות 123.5~123.5מזה:

ופטרוכימיים
_חקלאות

וקידוחים מים שאיבת

בינוי

ואוירית יבשתית תחבורה

יבשתית תחבורה מזה:
ענפי ושל ציבורית פרטית, צריכה

והשירו 128.10.9127.2המסחר

אנרגטית לא 119.50.6צריכה


0.6


198:

כולל סך המשק1 לרשות 8,345.18,848.78,080.6555.265.3147.6אנרגיה
הכל סך מותמרה אנרגיה .2.694.98.635.58.080.6554ייצור 9

נפט .594.38,064.18,064זיקוק 1

חשמל ייצור 1,942.4554.9554.9

בהפצה ואובדן עצמי שימוש 158.2 16.5 16.5

הכל סך סופיים 5.650.2213.20.365.3147.6שימושים
64.964.9תעשייה

כימיים למפעלים השומות 60.360.3מזה:
ופטרוכימיים

חקלאות
וקידוחים מים שאיבת

בינוי

ואוירית יבשתית תחבורה

יבשתית תחבורה מזה:

ענפי ושל ציבורית פרטית, צריכה
והשירו 148.00.4147.6המסחר
אנרגטית לא 102.50.3צריכה


0.3



ט''ו/ו. ללוח ו הערה ראה ו
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TABLEXV/2.ISRAEL'S ENERGY BALANCE

Thousands of T.O.E. (tons oil equivalent(

מיתמרת אנרגיה
Secondary energyבמונחי חשמל

תשומות
Sources and uses

הכל סך
Total

נפט מוצרי
Petroleum
products

חשמל
Electircity

לייצורו
P.E.E.E.'

51981

1,074.8 1,066.08.8ENERGYREQUIREMENTS'GRAND TOTAL

3,134.8 4.121.8987.0Secondary energy production total
6,159.5 6,153.95.6Petroleum reifning

3,024.7 1,897.1I. 127.63,024.2Electricity generation
 135.0 135.0362.1Own use by energy sector and losses in distribution

4.209.6 5.187.897S. 21.623.5Final consumption total
302.1810.2Industry


Thereof: chemical and petrochemical plants

40.3108.1Agriculture
161.0431.8Drilling and pumping water

Construction
Air and land transportation

Thereof: land transportation
Private, general government, commerce and

474.81, 273.4services consumption
118.9 118.9


Nonenergy use

1982

^92.2 503.611.4ENERGYREQUIREMENTS'GRAND TOTAL

4.S99.4 5.940.61.041.2Secondary energy production  total
7,475.9 7,469.86.1Petroleum reifning

2,576.5 1,387.51,189.03,131.8Electricity generation
 141.7,141.7373.2Own use by energy sector and losses in distribution

4.407.2 5.437.01.029.82.712.5Final consumption total
308.5812.6Industry


Thereof: chemical and petrochemical plants

43.9115.6Agriculture
168.1442.8Drilling and pumping water

Construction
Air and land transportation

Thereof: land transportation
Private, general government, commerce and

509.31,341.5services consumption
102.2 102.2


Nonenergy use

I See notes 1 to TableXV/ 1 . 2 Primary energy equivalentof electricity.
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הגולמי המקומי והתוצר המשק לרשות האנרגיה  ט"ו/3. לוח
TABLE XV/3.  ENERGY REQUIREMENTS AND GROSS DOMESTIC PRODUCT

מקומי 1970)תוצר (במחירי גולמי
הכל סך  המשק לרשות productGrossאנרגיה domesticהאנרגיה יחס
Energy requirements  total(at 1970 prices)Energy ratio

ש למיליון שעט"ן
שעט"ן גולמימדדמדדאלפי מקומי מדדתוצר
ThousandIndexשי .IndexT.O.Eמיליוני per IS millionIndex
T.O.E.1970=100.0IS million1970=100.0gross domestic1970= \00.0

product

12345=1: 36

19705,201.1100.01,887100.02,756.3100.0
19715,550.9106.72,095111.02,649.696.1

§19726,049.3116.32,356124.82,567.693.2
§19736,546.4125.92,475131.22,645.096.0
§19746,573.1126.42,604138.02,524.291.6
§19756,606.8127.02,706143.42,441.588.6
§19766,698.8128.82,757146.12,429.788.2
§19776,966.8133.92,792148.02,495.390.5
§19787,443.4143.12,894153.42,572.093.3
§19797,783.9149.73,04016I.I2,560.592.9
§19807,864.1151.23,133166.02,510.191.1
§19818,037.7154.53,239171.62,481.590.0
19828,345.1160.43,279173.82,545.092.3

T.O.E.  tons oil equivalent. נפט. לטון ערך שווה  שעט"ן

והתוער 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

לנפש באנרגיה' סופי גולמישימוש לאומי תוצר
המשק לרשות Finalאנרגיה consumption of energy1 per capita(1970 (במחירי לנפש

 הכללנפש סך Gross national
Energy requirementsנפט מוצרי productשל per capita
per capita  totalTotal הכל חשמלסך ElectricityPetroleumשל products(at 1970 prices)

c oc oa >=<X? Oa o

שעט"ן
r or שעט"ןPgשעט"ן8

r or rשעט"ן8 rשי8 8
T.O.E.

s 
TOE.|ST.O.E.x 1

■sg
TOEx 1

o 1
£. 

IS.X II

■sgs 
1970.747100.0.162100.00.169100.00.920100.0100.0 633.7
1971.804103.3.233106.10.182107.70.977106.2107.4 680.7

§1972.901108.8.307112.50.197116.61.037112.7114.8 727.3
§1973.993114.1.387119.40.199117.81.097119.2115.9 734.2
§1974.945111.3.328114.30.201118.91.051114.21 18.8 752.9
§1975.910109.3.307112.50.210124.31.016110.4120.2 761.7
§1976.887108.0.241106.80.216127.80.949103.2119.2 755.6
§1977.915109.6.293111.30.225133.10.989107.5118.9 753.5
§19782.000114.5.358116.90.238140.81.042113.3120.2 761.4
§19792.037116.6.382118.90.243143.81.063I 15.5122.2 774.2
§19802.013115.2.362117.20.241142.61.058115.0122.8 778.2
§1981_ 2.030116.2.376118.40.247146.21.063115.5126.7 803.2
19822.065118.2.398120.30.255150.91.091118.6124.0 785.8

TOE.  tons oil equivalent.
1 Does not include consumption by the energy sector, such as
electricity generators and reifneries

נקט. לטק ערך שווה  \sto
החשמל יצרני כגון האנרגיה, יצרני ע"י צריכה כולל לא 1

הזיקוק. ובתי
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klictricity חשמל

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

Unil 19X2 19X1 19X0 1975 1970 1965 1960 1950 יחידה

MWInstalled generating
capacity1

millionGeneration
KWH
MWAnnual peak load

1 .>)(X)Fuel consumption

Generation ר ו צ י י

3.402 3.032 2.737 2.1X1 1.226 720 410 100

13.363 12.677 12.0X9 9.349 6.610 4.061 2.205 543

2.240 2.160 2.070 1.509I. 115 720 420 110

2.579 2.994 2.X64 2.266 1.666 109.1 636 193

מיליון
קוט"ש

טי אלף

ייצור כושר
מותקן'

ייצור

עומס פסגת
שנתית
שימוש
בדלק

Mains רשת

HV transmission £
distribution lines:

LV distribution
lines:

Distribution power
transformers'

Capacity oS distri
bulion trans
formers'

km.

km.

No.

MVA

447.1 391.9 391.3 47X.I 265.1 370.4 141.4 70.3

197.3 170.7 161.1 336.4 124.4 166.3 212.4 203.5

16.646 16.285 15.598 12.699 9.027 6.X76 4.831 1,613

5.682 5.499 5.221 4.244 2.739 1.728 992 214

מק

מק"

מספר

יאמו

מסירה קוי
וחלוקה
במתח
גבוהנ

חלוקה קוי
במתח
נמוךי

טרנספור
מטורים
לחלוקה'

הספק
הטרנספו
ומטורים
לחלוקה'

Sales o f electricity חשמל מכירות

millionTOTAL
KWH

"Household

Trade
Agriculture

"Industry4
"Water pumping

11,790 11,191 10,796 8,255 5,697 3,450 1.857

3.099 2.888 2.900 2,302 1.448 876 446

2,359 2.175 1,992' 1.258 782 411 196
511 468 453 309 195 113

3,866 3,788 3,773 '2,850 1.878 1.210 669
1,955 1.872 1,678 1,536 1.394 840 546

464

206

141

117

מיליון
קוט"ש

הכל סך

צריכה
ביתית

מסחר
חקלאות
תעשייה'

מים שאיבת

Consumers

Consumers1 צרכנים'
1,000 1.318 1,297 1,271 1,103 912 759 551 203 אלף 1 צרכנים

1Attheendofeach year. 2Annual increase. 3 Sales המכירות נ שנתית. בתוספת השנה. בסוף ו

of lightingfor industry which untilMarch 1975hadbeen included הועברו במסחר 1975 מרס 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 tariff. תעשייתי. תעריף לפי המשלמים
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water מים

יישוב וצורת שימוש מקור, לפי כלללת, מים תצרוכת  ט"ו/6. לוח
TABLE XV/6.  GENERAL WATER CONSUMPTION, BY SOURCE, USE AND

TYPE OF LOCALITY

Million cubic meters: budget years תקציב שנות מעוקבים; מטרים מיליוני

1964/651969/701975/761977/781978/791979/801980/81

הכל 1,3291,5641,7281,6731,7901,7001,679TOTALסך

מלוחים מים :101110141123123Thereofמזה: salt water

ד, הספק Sourceמקוד

מקורות1 '"Mekorot"6398531,0159871,053985981תברת
עצמית 547556574554600580570Selfהספקה supply

377413434412455445425Wellsבארות

עיליים 170143140142145135145Surfaceמים water

אחרים1 143155139132137135128Otherספקים suppliers'

Useשימוש

199240305348367375367Domesticביתי

557595949690100Industrialתעשייתי

1,0751,2491J2S1,2311,3271,2351,212Agriculturalחקלאי

לפיתצרוכת ofיישוביצורתחקלאית, locality2by type:onsumption.Agricultural

ויישובים 78827871777582Townsערים and urban

localitiesעירוניים

55626359646262Moshavotמושבות

308377421398444417398Moshavimמושבים

507564596557584523518Qibbuzimקיבוצים

וחוות 42483229313130Institutionsמוסדות and farms

מיעוטים 11182629313127NonJewishכפרי villages

749811288969695Otherאחרים

1 The data include water from wells and surface ראה 2 עיליים. ומים מבארות מים כוללים הנתונים 1

water. 2 See introduction. מברא.
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בינוי ט"ז. פרק

לבניין. מהממוצע שונה לדירה הממוצע הבנייה למן
לכל ניתן לבניין הממוצע הבנייה למן משך בחישוב
שבחישוב בעוד שוד, משקל כלשהו בגודל בניין
משוקללים לדירה, הממוצע הבנייה למן 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
מורץ מבטון כלל בדרך עלטוי והשלד הבנייה באתרי
עם הבנייה, באתרי מיוצרות כתכניות 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: טרומית או טרומית בנייה .1

מיוצרים ליסודות, פרט הבנייה, חלקי רוב
באתרי נעשית והרכבתם מיוחדים במפעלים
ידי על מראש קבועה תוכנית לפי' הבנייה
שמרכיבים: טרומיים חלקים אלה. מפעלים
ועור. מדרגות תקרות, ופנימיים, חיצוניים קירות

כוללת: אחרת מתועשת בנייה י.
רוב שבה בנייה בעיקר  עירוניים באלורים א.
יצוקים נושאים קירות כשיטת נכנה הבניין שלד
כלל (בדרך סטנדרטיות בתבניות בנייה באתרי
טרומיים חלקים גם כה ומשולבים מפלדה)
בנייה. באתרי או במפעלים מראש שמכינים

הבניין שבה בנייה בעיקר  כפריים באזורים ב.
מימדיים תלת מחדרים כלל בדרך נבנה
אינסטלציה, (כולל במפעלים מראש מוכנים
הבנייה באתרי אותם ומרכיבים וכוי) נגרות

.'מרחבית"). (בנייה
במבוא הגדרות ראה וכפרים. עירוניים יישובים

אוכלוסייה. ב' לפרק

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 חנהכרכור. פרדס עפולה, עכו, נתניה,

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 הכינוי ענף של הייעודים על מפורטים
המיוחד בפרסום מופיעים לה. בפרק המתפרסמים

/1979  19S1 בישראל "הבינוי 702

בנייה

פיסיים נתונים א.

והסברים הגדרות
היסודות. חפירת התחלת בנייה: התחלת

טרם אך החלה, שבנייתם רירה או בניין : בבנייה
הנקוב. במועד נסתיימה

ומוכן הטכני כמובן נגמר כשהבניין : בנייה גמר
ביותר השימוש הוחל שככר או תפקידו את למלא

שטחו. ממחצית
המרפסות החיצוניים, הקירות את כולל : שטח

לעמודים. שמתחת הבנוי והשטח
או קבוע במבנה חדרים מערכת או חדר : דירה
ויש שירות חדרי כוללת היא לדיור. המיועד ארעי
עם משותף משטח או מהרחוב נפרדת גישה אליה

הבניין. בתוך אחרות דירות
חדר אורחים. חדר שינה, חדר דיור: חדרי
מ"ר 6 ששטחם וכדומה, הול ילדים, חדר אוכל.
בית מטבח, שירות חדרי כולל אינו ויותר.
ששטחם אחרים וחדרים הול רחצה, חדר שימוש,

מ"ר. 6 עד
סטנדרד מיקום, (קביעת הבנייה תיכנון : יוזמה

עליה. ופיקוח ושטתן
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 גם כוללת היא הציבורית.

ההסתדרותי.
השטח שבו בניין. למגורים: חדש בניין
משטח ויותר אחוז 75 מהווה למגורים המיועד
גבי על או בניין. עליו שאין מגרש על והנבנה הבניין
קירות כלל נשארו לא שממנו הרוס בניין של יסוד

החדש. כבניין לשמש היכולים
כחודשים הבנייה משך הבנייה: זמן משך
משך לעיל. שהוגדרו כפי הבנייה, גמר ער מהתחלה
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העבודות מחלקת השיכון, אגף ידי על שנבנו
היהודית. והסוכנות הציבוריות

על הנתונים נכללו לא 1958 ער 1949 בשנים .3
חקלאי. משק מבני

בשנת החל המתפרסמת החדשה", "הסידרה
לייעודיה הארץ בכל הבנייה את כוללת ,1960
אינן שעדיין ולבנייה לתכנון הוועדות כולל השונים,
כי יצוין, בנייה, וגמר בנייה התחלת על מדווחות
גדל הבנייה על שדיווחו המקומיות הרשויות מספר
ב רשויות ל33 ב1949 רשויות מ17 בהתמדה

ב1968. החל רשויות ול41 1958
מדווחות אינן שעדיין ולבנייה, לתכנון הוועדות
הבנייה על נתונים מספקות בנייה. וגמר התחלה על
חושבו אלה נתונים סמך על ידן. על המאושרות
הבנייה וגמר הבנייה התחלת עבור אומדנים
האומדנים חישוב (דרך הוועדות בתחומי הפרטית
כולל 1967 ביולי החל להלן). ראה הנ"ל, בוועדות

ירושלים. במזרח הבנייה את גם הבנייה סיכום
את הבנייה הכל סך סיכום כולל כ1967, החל
ביהודה הגולן, ברמת היהודיים ביישובים הבנייה
בצפון  1982 אפריל ועד עזה, ובחבל ושומרון
ב"סך בלוחות כלולה אלה באזורים הבנייה סיני.
הגולן ברמת הבנייה 1982 בשנת החל בלבד. הכל"

הצפון. במחוז כלולה
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. הבנליה
החקלאי המשק של המבנים שטח הציבורי בסקטור
הופיעו חממות בניית על שנתיים נתונים שחסר.
.1983 ,6 מס' מוסף" לישראל סטטיסטי ב"ירחון
הבנייה כלל על סידרה מתפרסמת כ974ו החל
חוקית הבלתי הבנייה אומדני את גם הכוללת בארץ

להלן). (ראה
משרד של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום

צה"ל. ושל הביטחון

הפיגור אומרן
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 עכור השנה מחצית
בפיגור להגיע מהנתונים חלק מוסיף הדיווח ביקורת
במשך מתרכזת הפיגור כשמרבית לערך, שנתיים של

מחצית. כל שלאחר הראשונה השנה

ראשון גת, קרית אחא, קרית אונו, קרית צפת, תקוה,
רעננה, השרוי, רמת גן, רמת רמלה, רחובות, לציון,

אביביפו, ותל שפרעם
והשיכון הבינוי משרד בנייה. חברות 18
ממשלה משרדי ציבוריות; עבודות ומחלקת
גבוה. לחינוך מוסדות היהודית, הסוכנות אחרים,
לרשימת .כמקורות הארחה ובתי תעשייה מפעלי
הארחה ובתי תעשייה למפעלי שאלונים משלוח
והמסחר התעשייה משרדי 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
הגליל המרכזי, הגליל הגלבוע, לכיש, גלילית.
זמורה, הדרומי, השרון הדרים. המרכז, התחתון,
השרון, חוף הכרמל, חוף אילות, חבל זבולון,
מרום מנשה, יהודה, מטה לודים, יזרעאלים, טובים,
עמק הירדן, עמק סומכי, נצרת, הגליל, נוף הגליל,
שקמים, שמעונים, שורקות, השרון, צפון חפר,

הנגב. ותמררמת שרונים
ירוחם, שמש, בית אופקים, מיותרות: ועדות
שדרות ערד, נתיבות, עילית, נצרת רמון, מצפה

ושלומי.

ואומדן חישוב שיטות

הנהונים סיכום

וחשבונות דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום
הכפילויות. ניפוי תוך דלעיל, השונים מהמקורות
וחברות המקומיות הרשויות ידי על כדיווח
לסיכום מוסיפים לפיכך, פיגור; קיים הבנייה
הנתונים על אומדן מהן המתקבלים הנתונים
הפיגור אומרן חישוב (דרך בעתיד שיגיעו שבפיגור

להלן). ראה 
חלקיים נתונים פורסמו 1959 ער 1949 כשנים
זה בפרק בשנתון המופיעים בישראל הבנייה על
כלהלן: המורכבת קודמת", "סידרה הכותרת תחת
הממשלה ביוזמת הציבורית הבנייה נכללה ו.
הבנייה ורוב הארץ בכל היהודית והסוכנות
הבנייה עיקר את כללה לא היא הפרטית.
הוועדות בתחומי השונים לייעודיה הפרטית
וגמר התחלות על דיווחו שלא ולבנייה לתכנון

בנייה.
ציבור מבני נכללו לא 195 7 עד 1949 בשנים י.
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בשנים הנ"ל לנתונים הוסף הארצי, האומדן
(עבור אחוזים כ10 של אומדן 1974 1982

עליהם). דיווחו שלא היישובים
אומדן נלקח חוקית, הבלתי הבנייה גמר באומדן

שנה. מלפני חוקית הבלתי הבנייה התחלות

מכורות לא דירות סקרי
פרטית בבנייה

המרכזית הלשכה החלה 1968 בסוף
והשיכון, הבינוי משרד הזמנת פי על לסטטיסטיקה,
וסקרים ערים ב12 תלתחורשיים סקרים בעריכת
על נוספים עירוניים יישובים 21 ב שנתיים חצי

שיפוטם. שבתחום מכורות לא חדשות דירות
תלת סקרים נערכו ו975ו 1974 בשנים
עריכת והופסקה גדולות ערים ב17 חודשיים
העירוניים. היישובים ביתר שנתיים החצי הסקרים
ערים הסקרל21 הורחב 1981 עד 1976 בשנים
ערים ל3 הסקר הורחב ,1982 בשנת החל גדולות.
ומספר  ורעננה חדרה אשקלון,  נוספות
אשדוד, ירושלים, הן: ואלו ל24 הגיע בסקר הערים
גבעתיים, ים, בת ברק, כני שבע, באר אשקלון,
נתניה, סבא, כפר חיפה, חולון, חדרה, הרצליה,
מוצקין, קרית ים, קרית ביאליק, קרית תקוה, פתח
רמת גן, רמת רחובות, לציון, ראשון אתא, קרית

אביביפו. תל רעננה, השרון,

הגדרות
ב15 נסתיימה שבנייתה דירה חדשה: דירה
שנמצאה דירה או הסקר, מועד שלפני החודשים

הסקר. במועד בנייה כשלבי
שבנייתן דירות חדשות: דירות של היצע
נמכרו שלא חדשות ודירות הנדונה כתקופה החלה

הקודמת. התקופה סוף עד
קייס היה לא שלגביה דירה : מכורה לא דירה
לא זה מועד שעד או הסקר, במועד מכירה חוזה
שנבנתה דירה הדירה. חשבון על קדימה דמי שולמו
כמכורה. נחשבת מושכרת דירה או עצמי לשימוש
הסקר כמועד שנמצאה רירה 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 כאחד הסקר

מחיצות. או גג קירות, בניית יסודות,

מקורות

הדירות כל מחקירת נתקבלו המובאות התוצאות
מיוחד שאלון באמצעות בסקר, שנכללו החדשות

הנתונים סיכום בעת נעשה הפיגור אומרן
על בהסתמך בנייה, ייעוד לכל כנפרד התקופתיים
שיפור על הקודמות, התקופות של הממוצע הפיגור
גורל ועל הנדונה התקופה במשך בדיווח הרעה או
לתקופה הדיווח בביקורת המתקבלים השטחים
להארחה הבנייה על בדיווח הפיגור אומרן הנדונה.
הנזכרים הגורמים על נוסף מתבסס, ולתעשייה
על בלשכה המתרכזת אינפורמציה על גם לעיל,
שונים, ממקורות המתקבלת האפשרי הפיגור
קטעי חזרו, וטרם למדווחים שנשלחו שאלונים

וכד'. בעיתונות מודעות עיתונות,
הפרטית הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור, אומדן
התחלות מכל אחתים ב13 הסתכם ,1982 לשנת

הבנייה. גמר מכל אחוזים וב5 הבנייה
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 אחת

ביותר; קטן הוא
שבה שנה באותה החלה המאושרת הבנייה

אושרה,
השנה לאחר שנה הסתיימה המאושרת הבנייה

אושרה. שבה
אלו ועדות מרוב התקבלו 1978 עד 1968 משנת
הבניינים לגבי בנייה וגמר התחלות על נתונים
1981 ער 1979 בשנים מ"ר. 250 על עולה ששטחם
הגדולים הבניינים לגבי רק אלה נתונים התקבלו

מ"ר. 500 על עולה ששטחם

חוקית הבלתי הבנייה אומדן

הבלתי הבנייה היקף גדל האחרונות בשנים
הלאיהוריים. ביישובים בעיקר המתרכזת חוקית,
ולכלול כ1974 החל זו בנייה לאמוד הוחלט לכן

בארן. הבנייה באומדני אותה
נתונים על מבוסס חוקית הבלתי הבנייה אומדן
שבתחומן ובנייה תיכנון וערות מ6 המתקבלים
אלו מוועדות הלאיהודיים. היישובים רוב נמצאים
שבנו הבונים של העכירות מספר על דיווח התקבל
שנגד הבניינים מספר על ומידע בנייה, היתר כלי
דבר של בסופו אך משפטיות תביעות הוגשו בוניהם

בנייה. היתר יקבלו
מתקבל חוקית הבלתי הבנייה התחלות אומדן
לבניין הממוצע בשטח העבירות מספר הכפלת ע"י
ביישובים החוקית הבנייה על מהדיווח (שנתקבל
של המשוער השטח הופחת זה משטח אלה).
אך בנייה אישור בלי בבנייתם שהתחילו הבניינים
את לקבל כדי בנייה. היתרי בעתיד שיקבלו משערים
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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 בנייה, (הוצאות בנייה למ"ר ההוצאה
סופקו הנ"ל הנתונים רוב כלליות). והוצאות פיתוח

והשיכון. הבינוי משרד ידי על
בבנייה בהשקעות נכללו 1977 בשנת החל
הקשורות השקעות גם ט"ז/13) (לוח הציבורית
תוכנית במסגרת שנעשו מגורים, בתי בשיפוץ
והשיכון הבינוי משרד ידי על שכונות לשיקום
שיפוץ בעבודות ההשקעות היהודית. והסוכנות
בנייה, שטח בתוספת כלל בדרך כרוכות שאינן אלו,
 1977 בשנת  שוטפים במחירים  הסתכמו
ב שקל; מיליון ב7  ב978ו שקל; מיליון ב2
ב53  ב1980 שקל; מיליון ב23  1979
וב שקל מיליון ב107  1981 ב שקל, מיליון

שקל. מיליון ב47ו  1982
שלא בבניינים גולמית מקומית השקעה
האומדן שיטת .. אחרות בינוי ועבודות למגורים
הנהוגה לשיטה בעיקרה דומה השקעות של זה בסוג
מתבסס כך על נוסף אולם למגורים, הפרטית בבנייה
ההשקעות ערך של כספיים נתונים על האומדן
משרדי כמו: ציבוריים גופים ידי על המתבצעות
על וכן עיריות ציבוריות, עבודות מחלקת ממשלה,
אחרים ציבור ומוסדות מפעלים של הדיווח
והעבודות הבנייה כענף פעילותם על המדווחים

הציבוריות.

למ"ר ממוצעת הוצאה על סקר
למגורים הפרטית בבניה

המרכוית הלשכה החלה 1965 בשנת
על תקופתיים סקרים בעריכת לסטטיסטיקה
מגורים בתי לבניית הבונים של הממוצעת ההוצאה
הפרטית, בבנייה עירוניים ביישובים חדשים
אלה סקרים הבניינים. גודל ולפי השונים באזורים
עד ומ1970 1968 ,1965 לשנים כה עד נערכו

.1981

והסברים הגדרות
הוצאות כוללת למ"ר ממוצעת הוצאה
מסביב הפיתוח הוצאות הבנייה, הוצאות התכנון,
ערך כולל לא שלהבתה. הכלליות וההוצאות לבניין

הקרקע.
ההוצאות הותאמו 197 3 לשנת בסקר החל
מתייחס שהסקר השנה למחירי הסקר מן שנתקבלו

"י ע הבניינים פקידת "י ע וגם לקבלנים שהופנה
התוצאות של מפורט תיאור הלשכה. עובדי
לירחונים במוספים הופיע הסקר של וההגדרות
כן וכמו ב1969) (החל לישראל הסטטיסטים

.702 מס' מיוחד בפרסום

כספיים נתונים ב.

השקעות
מייצגת בכינוי הגולמית המקומית ההשקעה
ועבודות המבנים מלאי לערך ברוטו התוספת את
הגולמית ההשקעה לעיל. שהוגדר כפי אחרות, בינוי
המכנים הוקמו שעליה הקרקע ערך את כוללת אינה

עבודות. בוצעו או
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 בבתי 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

וכר. רווחים

חישוב ודרכי מקורות
הפרטית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
כשנה השטח של הפיסית התוספת למגורים.
שטח של כממוצע 1962 עד חושבה מסוימת
1963 משנת נסקרת. בשנה בנייה וגמר התחלות
נפרד משקל מתן "י ע 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 ב965ו החל מבוסס ההשקעה חישוב לצורך
בהם שנחקרו תקופתיים מסקרים שהתקבלו תוצאות
ערך (ללא הפרטית כבנייה הבונים של ההוצאות

הבונה. רווח הוסף אלו לתוצאות הקרקע).
למגורים בבנייה הגולמית ההשקעה אומדן
האומדנים ניכוי ידי על התקבל קבועים במחירים

מתאימים. מחירים במדדי שוטפים במחירים
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,1968 מאז המתפרסמת ציבוריות)" ועבודות (בנייה
ב1971. ושעודכנה

בשנים (שנערכה כקודמתה החרשה הקידרה
שכר תעסוקה, על אומדנים כוללת (1979 עד 1971
מוחלטים (מספרים בענף נוספות עבודה והוצאות
המתקבלים נתונים על המבוססים שינוי) ומדדי

קבלנים. של מייצג ממדגם ישירות
מדגם על זו סידרה נתוני מבוססים 1980 מינואר
שיפורים בסידרה הוכנסו כן ומוגדל. חרש קבלנים
לסידרה בהשוואה החישוב בשיטות אחדים

הקודמת.

הגדרות
וקיבל אחר מישהו אצל עבד אשר איש שכיר:
כשהתמורה (שכרן כסף בשוה או בכסף תמורה

חורשי. או יומי בסיס על מחושבת
יומיים השכירים, מספר שכיר: משרות
היות קבלניות. בקבוצות חברים כולל לא וחודשיים.
הרוב שהם היומיים השכירים (בעיקר שכיר ואותו
מספר אצל חודש באותו לעבוד עשוי בענף)
משרות מספר של למעשה היא המדידה קבלנים,
שולם ואשר בחודש אחד יום לפחות מאוישות שהיו

שכר. עבורן
שהשכיר עבודה ימי למעשה. עבודה ימי
שכר. עבורם וקיבל עבודתו במקום למעשה ביצע
עבורה שעות כולל למעשה עבודה ימי מספר
ימי כולל לא עבודה. לימי מתורגמות כשהן נוספות
אם אפילו וכו') מחלה, חג, (חופשה, היעדרות

עבורם. שילמו
ביולי שנקבעה הגדרה (לפי כולל עבורה שכר
כל את הכנסה) במס הרפורמה הפעלת עם 1975
במס החייבים ניכויים לפני ברוטו התשלומים
(כולל הדיווח בחודש לשכירים ששולמו הכנסה
שכר כולל: עבורה שכר ומקדמות). שכר הפרשי
(ללא משפחה ותק, מקצועית, יוקר, תוספת יסור,
עבור תשלומים ובונוסים, פרמיות ילדים), קצבת
שדה, (תוספת מיוחדים עבודה ותנאי נוספות שעות
ימי עבור תשלומים ,"13" משכורת וכד') ערבה
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, כעין תשלומים וחורה,

וכו'. עובדים לילדי לימוד בשכר
הגליל. שלום מלוה גם נכלל ,1982 יולי מאז
ברכב ונסיעות אש"ל כולל: אינו עבודה שכר
ילדים, קצבת הכנסה, במס חייביס שלא ציבורי

ופנסיה. פיצויים תשלומי

במחירי לשינויים הותאמו אלו הוצאות אליה.
כל של הבנייה זמן במשך שחלו הבנייה תשומות

הסקר. לשנת בניין
הרכב גם נחקר ו1979 1978 ,1977 בשנים
של ראשיות קבוצות לפי הבונים של ההוצאות

להלן). (ראה הוצאות
כוללות: הבונה הוצאות

למרכיביהן: הבונה של ישירות הוצאות א.
עבודה שכר על הוצאות .2 חומרים. על הוצאות .1
צוות של השכר (למעט נוספות עבודה והוצאות
להלן) ראה  הבנייה על ופיקוח ניהול
הוצאות .4 משנה; לקבלני תשלומים .3

על הוצאות (כגון. הבניין לבניית אחרות ישירות
רכב שכירת על תשלומים הבנייה, ותכנון רישיון

וכו') וציוד
של כלליות הוצאות או עקיפות הוצאות כ.
אחרות והוצאות שכר הוצאות הכוללות: הבונה
הוצאות מימון, הוצאות הבנייה, על ופיקוח לניהול
על רכב, על מבנים, (על פחת משרד, אחזקת על
שיווק הוצאות וביטוח, מסים עזר), מבני ועל ציוד

וכו'. ופרסומת
לא ואף הקרקע ערך אלה בהוצאות נכלל לא
ריקים בבניינים הדירות אחזקת על הבונים הוצאות

הבנייה. גמר לאחר
ההוצאות, מתייחסות שאליו הבניינים, שטח
הקירות שטח הכולל הבניין, של ברוטו השטח הוא
מתחת הבנוי השטח המרפסות, שטח החיצוניים,
או בבניין הנמצאים העזר מבני ושטח לעמודים

לידו.
חלוקת ע"י התקבלה למ"ר הממוצעת ההוצאה
החדשים הבניינים לבניית המותאמות ההוצאות
של ברוטו בשטח לעיל) שהוסבר (כפי למגורים

אלה. בניינים
ההוצאות חישוב ושיטת הסקר על נוספים פרטים
לירחון ב"מוסף ראה 1980 לשנת המותאמות

.1982 ,7 מס' לישראל", הסטטיסטי

מקורות
של מייצג מדגם מחקירת נתקבלו ההוצאות
כמסגרת 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

הסיררה של נוסף עדכון נערך 1980 בתחילת
בבינוי עבודה והוצאות שכר "תעסוקה, החודשית
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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 עובר פנימי:

ועוד). מושבות
הכביש מכנה

הכביש של העליון הציפוי באספלט: ציפוי
מאספלט. הוא

וחלק המסעה רוחב את כולל הכביש רוחב
רחבות כולל רכב, כלי לתנועת המשמש הכביש

שוליים. כולל אינו וחניונים;

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. ניפוי 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 1967 ביולי החל כולל הנתונים סיכום
הנתונים סיכום ירושלים. במזרח שבוצעו העבודות
וצה''ל. הביטחון משרד של עבודות כולל אינו

העבודות על הנתונים בסיכום נכללו לא אף
ושומרון ביהודה ,(1982 (עד הגולן ברמת שבוצעו

עזה. ובחבל
הצפון במחוז נכללות הגולן ברמת העבודות

.1982 בשנת החל
הגולן ברמת נסתיימו ,19791981 בשנים
ושל ק"מ 43 של באורך כבישים סלילת של עבודות

ק"מ. 64 של כאורך מים צינורות הנחת
ושומרון ביהודה נסתיימו 1979 1982 בשנים
של כאורך כבישים סלילת של עבודות עזה ובחבל
1,623 של באורך מים צינורות הנחת ושל ק''מ 146

היהודי. היישוב פיתוח לצורך ק"מ,

ואת ברוטו השכר את כוללות העבודה הוצאות
לקרן לאומי, לביטוח בתשלומים המעסיק של חלקו
ותגמולים, פנסיה לקרנות למבטחים בניין, פועלי
הפיצויים תשלומי את כן וכמו וכר' חולים לקופת

המעסיק. חשבון 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
וכוי. לעובדים דיור עובדים, והכשרת גיוס ספורט,
קבועים במחירים בבינוי עבודה והוצאות שכר
במחירים עבודה והוצאות שכר פי על חושבו

לצרכן. מחירים מדד בשינוי מנוכים שוטפים,
מינואר החדשה בסידרה המוחלטים המספרים
שלפני אלה עם להשוואה ניתנים אינם ואילך 1980
פרט משקפים, אלה בנתונים שהשינויים היות ,1980
הנובעים שינויים גם הנמדדים, במשתנים לשינויים
להשוות ניתן מעשיים לצרכים אולם המדגם. משינוי
שרשור ידי על קודמות תקופות עם הנתונים את
המדד הכפלת ידי על אפשרי השרשור המדדים.
במדד (1978 בסיס (על ואילך מ1980 השוטף
(1968 בסיס (על 1978 לשנת המתייחס המקביל

.1968 בסיס על המושווה במרד וחלוקתו
שכר "תעסוקה, הסידרה על נוספים פרטים
הסידרה ולבין בינה והקשר בבינוי" עבודה והוצאות
לישראל הסטטיסטי ב"ירחון ראה הקודמת

.1980 ,8 מס' מוסף", 

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, הבינוי
קבלנית) (בעבודה העבודה מזמין ידי על העבודה

עצמי). (בביצוע הסופית המדידה עם או
גמר והשיכון הבינוי משרד של בעבודות
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
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נבחרים פרסומים

_חיי ,__ ... מיוחדים פרסומים
19*0/01 ודרכים כבישים בסלילת תשומה מחירי מדד אא6

.1979 ןא19 בישראל הבינוי 7 1952 בבנייה התעסוקה מדדי נו
תשכ"ד היסודיים הספר בתי מבני סקר 221

טכניים פרסומים תשכ"ח מ^;^™ ? 316

היוערה ב*בנ"ייה.," תשומה מחירי מיד ,7 0קרבעליםודייריסבבתיםמוגניםעלפי"וקהגנתהדייר 4*5

(1964) המייעצת הציבורית
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BUILDING
ייעוד לפי הבנייה, שטח  ט"ז/ו. לוח

TABLE XVI/1.  AREA OF BUILDING, BY PURPOSE

בנייה

מ"ר Thousandאלפי sq. .וז1

עסקים הארחה,
משקומשרדים מבני

הכל ציבורתעשייה.Holdsמגוריםסך חקלאימבני
TotalResidentialcommercial andIndustryPublic buildingsNonresiden!ial

office buildingsfarm buildings

קודמת' Formerסידרה series1
1בנייהגמר g completedBuiId i

19498437492628 40
19552,1451,84610491 104
19602,9851,947109325 1 347257

י ח ת בנייה2ה 1יה g begun2Bu i 1d i
19552,1161,78989143 95
19602,8351,777224282 404148

(כל חדשה s]ewר,ארץ/!סידרה series (whole country)3

1בנייהגמר g completedB u 1 1d i
19603,4852,195134424 374358
19654,7243,125274547 587191

419673,5182,381206504 288139
19683,4231,995316619 325168
19693,6442,428190529 361136
519704,4783,134153512 501'178
19715,3373,823228645 493148
19726,0354,676277465 461156
19736,5304,954241588 528219
19746,4334,760211549 562351

*19746,5984,910215549 573351
19757,1525,380186665 609312
19767,1105,220237674 521458
19775,8704,180238663 467322
19785,2503,605231582 486346
19795,3503,450419705 529247

§19805,1403,570214625 434297
§ 19814,8903,680184502 367157
*19824,7203,680179399 309153

ק ח ת בנייהה \rת g begunBuiId i

19603,4332,077259365 464268
19654,7323,089330768 437108
\י 9672,8171,651176561 233196
19683,8232,396219745 332131
19695,1223,668217626 463148
519705,9104,513234552 481s130
19716,9385,102363772 565136
19728,6276,356443922 679227
19737,3465,349330790 653224
19747,4475,340324594 764425

'19747,6125,490328594 775425
19756,2964,700181528 561326
19765,5953,725328634 486422
19774,7103,000249640 431390
19785,3603,550310695 579226
19795,9304,340327481 477305

§ 19804,9303,750212361 406201
§ 19815,7804,320367440 458195
*19824,6103,490139412 326243

I Data do not include all building in Israel; see
introduction. 2 Annual data were compiled as of 1955
only. 3 Incl. building all over the country; see
introduction. 4 As of 1967. the total includes also building
in Jewish localities in the Golan Heights, Judea and Samaria, the
Gaza Area and North Sinai; as of 1982, Golan Heights are
included in the Northern Disirict. 5 As of 1970, excl.
constructionof greenhouses; see introduction. 6 As of 1974
a new series, including also estimates of illegal building; see
introduction.

ראה ; pxj הבנייה כל את כוללים אינם הנתונים 1

בשנת החל רק סוכמו שנתיים נתונים 2 סכוא.
ראה הארץ; בכל הבנייה את כוללת 3 .1955
גם הבנייה הכל סך כולל 1967 בשנת החל 4 מבוא.
ושומרון, יהודה הגולן, ברמת היהודיים ביישובים הבנייה
במחוז כלולה הגולן רמת מ1982 סיני. וצפון עוה חבל
ראה חממות; בניית כולל לא ב1970 החל 5 הצפון.
גם הכוללת חדשה. סידרה ב1974 החל 6 מבוא.

מבוא. ראה חוקית; הבלתי הבנ"ה בעבור אומדן
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וחדרים דירה, גודל לפי דירות,  ט"ז/2. לוח
TABLE XVI/2.  DWELLINGS, BY S1ZE AND ROOMS

מספר לפי בדירד.דירות. תדרים
in dwellings. by number ol' roomsDwellingחדרRooms ים

לדירות
הכל הכלסך קיימותברירותסך
Total12345+TotalIn dwellingsAdditions

to existing
dwellings

קודמתי mTD. v 'Former series1
pבנייהגמר 1cte dBuilding com

195531,6702,12020,7908,22054071,0203,670 67,350
196028,7401.12010.07016.3401.21079,6404,320 75,320

בניהתת ת הל jי aBuilding beg
195530,5702,12019.3308,72040073,5002.2SO 71,220
196024,8(01.0809,66012,8701.20068,7104,640 64,070

חדשה2 Newסידרה seires'
pבנייהגמר 1ete dding comBu i 1

196030,9901.50011,14016,8601.49086,0905,550 80,540
196538,4207808.55024,8704.220117,6906,750 110,940
'196727,9006306.53017.4103.33085,0505,450 79,600
196822,6104704.82014.3302,99069,5504,540 65,010
196925,6304204,18015,790540 4.70083,4805,760 77,720
197031,3804503,71019,130880 7.210104,5505,910 98,640
197138,7302803,31024,0801.180 9.880133,4208,510 124,910
197247,3402703,32029.5801.730 12.440162,3507,880 154,470
197350,8702803,85030,6902,410 13,640175,7108,340 167,370
197450,3107205,06027,1102,640 14,780172,8207,400 165,420

'197451,7107405,15027.7002,710 15,410177,7107,400 170.310
197555,6108205,57030.0202,660 16,540187,2106,840 180,370
197655,6408906,36029,5402.220 16,630186,6806,290 180.390
197742,8309405,09020,6502,700 13,450146,6205,280 141.340
197835,4501,0803,33015,5003,060 12,480124,6804,350 120,330
197930,5005502.02011.0603.910 12,960115,8005,600 110,200

§ 198030,7608902.40010.1704.740 12.560118,2506.710 111 .540
§198133,5105701.64011.8404.330 15,130128,1905,100 123,090
*198232,8807401.81011.9105.170 13,250126,2405.430 120.810

ח ת בניד, ת הל '~י v 'u nding begBu i 1

196026,9201,42010.67013.2401.59075,7206.5iO 69.210
196537,88059010.26022.7504,280113,1905.960 107.230
'196718,9803704.20012.0402.37059,5605,230 54,330
196824,2604403.40014.7405.68080,3406.000 74.340
196936,9503803.95022,3201,410 8,890124,0306.090 11 7,940
197046,7003903.83029.4901 ,470 11 ,520157,8107,450 150,360
197151,8302103.07032.4202.120 14.010179,5008.750 170.750
197266,2706405.80037,9003,030 18,900227,2309.600 217.630
197355,8206206.1102,9202.920 16,880193,4309.410 184.020
197457,2309806.33030.9802.090 16.850193,3208.450 184.870

'197458,6301.0006.44031.5902.170 17.430198,1408.450 189.690
197551,6201.4608,20025,3801.820 14,760166,6708.360 158.310
197635,3904103,05015.6702,990 13.270128,4505.480 122.970
197726,7308802.4009.5903.370 10.49098,8204.320 94.500
197830,7707401,94010.2804.650 13.160117,4104.990 112.420
197938,2308502.32011 .4206.080 17.560148,0906.370 141.720

§ 198032,6905601.73011.8005.330 13.270127,3506,220 121.130
§198137,5205702.00013.3906.500 15.060146.5106.750 139.760
*198228,5004501.2708.3606.610 11.810116,7805.630 111.150

I See note 1 to Table XVI/I. 2 See note 3 to Table
XVI/I. 3 See note 4 to Table XVI/I. 4 See note 6 to
Table XV1/1.

ללוח .3 הערר, ראה 1 ט"1/7. ללוח ו הערה ראה 1

דאה 4 ו. ט"ח ללוח 4 הערה ראה ו. ט"ז/ו.
ט"ו/ו. ללוח 6 הערה
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ומחוז יישוב צורת יוזם לפי הבנייה, שטח  ט"ז/3. לוח
מ"ר אלפי

בנייה בנייהcompletedBuildinjגמר התחלת

צורת. יוזם.
ומחת יישוב

הכל 1TotalResidential1סך הכללמגורים' Totalסך

1980§ 1981.19821980S198I♦19821980§ 1981*1982

כולל2'י 5,1404,8904,72033703,6803,6805,780סך 4,9304,610

עירוניים 3,9153,9733,5982,9603,1172,9794,479יישובם 3,9343,346

כפריים 1,2259171,1226105637011,301יישובים 9961,264

561607558345376430788ירושלים 521484

1,0879241,0397467137861,179הצפון 9271,009

574581470402477352539חיפה 570312

1,1951,0631,2008848709861,464המרכז 1,2581,215

אביב 932862683727649571851תל 792702

689701589420480425687הדרום 660525

 ציבורית 1,2801,6901.4307701,2501.1001.470בנייה 1.3551,110

הכל2 0ך

334145171282320■238278ירושלים 253134

243289240176212159248הצפון 216144

127191120711468698חיפה 13760

15619116884159123217המרכז 149172

אביב 115187875011766111תל 481£

299402300198330254204הדרום 350156

 פרטית 3.8603,2003,2902.8002.4302,5804.310בנייה 3.5753,500

הכלי סך

323329224200205148468ירושלים 268350

844635799570501627931הצפון 711865

447390350331331266441חיפה 433252

1,0397821,0328007118631,247המרכז 1,1091,043

אביב 817675596677532505740תל 744621

390299289222150171483הדרום 31036?

trt זיוריץ hhii דו nnnin mmרטזיר ללוחוחימץלריח 4 הערה ראה ללוחט"ו/2.1 6 הערה ראה ט"ז/ו.3
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TABLEXVI/3.AREAOF BUILDING,BY INITIATING SETCOR, TYPEOF LOCALITY AND

DISTRITC
I nou.sand sq. m.

Building begunהשנהבבנייה Underכסוף construction at endofyearInitialing sector.

הכל1oResidentialלמגור Residential1typeלמגורים'Totalסך of locality

and district
§ 1980§1981.19821980§ 1981.1982§1980§1981.1982

3,7504,3203,49010,68711,57711,4676,9897,6297,439GRANDTOTAL '

3,1513,5432.6989.70610.2129,9606,3388.4946.483Jrban localities

5997777929811,3651.507651865956Rural localities

3846283802.0352.2162.1429641.2161.166Jerusalem

7148567091.4231,6781,6481.0771.2201.143Northern

4413972551.1921,150992766686589Haifa

9861,2229872.3242,7252,7401.8172.1692.170Central

6216615772,1262,1152.1341.2641.2761.282Tel Aviv

4663512771,3751.3611.297938809661Southern

1.0551.0907503.3203.1002.7802.4952.3351.985Public building 
total1

21524895706748548500577390.lcru.su 10171

16416565563522426458411317Northern

1167745350257197231162121Haila

96148122451477481372361360Central

30914029221621014111589Tel Aviv

29615678746548404630456280Southern

2.6953.2302.7407.3678.4778.6874.4945.2945.454Public building
total'

1693802851,3291,4681,594464639776Jerusalem

5506916448601,1561,222619809826Northern

325320210842893795535524468Haila

8901.0748651,8732,2482,2591,4451,8081.810Central

5915705371,8341,8991,9241.1231.1611.193Tel Aviv

170195199629813893308353381Southern

I Includesnew dwellings. addition 1>I" rooms and services. 2 Sec note 4toTable XVI/I. 3 See note6toTable XVl/l.
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ומחוז יישוב צורת יוזם, לפי ושטחן, דירות ט"ז/4. לוח

יישוב צורת
ומחו

בני בנייהcompletedBuildingיהגמר nVnnn

Dwellingsדירות
מ"ר) (אלפי הדירוה שטח

Areaof dwellings
)thousand sq.m.)

ingsDwelדירות

§ 1980§ 1981.1982§1980§1981.1982§ 1980§1981*I982

כולליג 30,76033.51032,8803,3063,4873,47532.69037.52028,500סך

עירוניים 24.88027,92026.4202,7612.9952.87127.10030.17021.480יישובים

כפריים 5.8805.5906.4605454926045.8607.3507.020"שובים

5105.2702.800.י.3,0203.4704.210321360420ירושלים

.7.1406.9207.1806976737216.8107הצפון 7905.750

3,7604.5203.1903714493263.9503.4702.200חיפה

6,9507.1808.0608218209337.75010.2408.030המרכז

אביב .5.2404.9804.7706696185534.3805תל 1 304.440

3.8804.8903.9503834533924.5003.2802.240הדרוס

 ציבורית .{9.45014.950Iבנייה 2801.2401.09}J 2.560li. 1000.520

הכל' פך

(1.6302.0203.2201431702822.4302.870LOUירושלים

12,0101722091561)2.0902.50הצפון .9202.000870

9401חיפה 001א. .0X0711458><1 .400970600

11.8501.51083158121IJ701)1.01המרכז .8301.4X0

אביב 6101.3301.08050117664201.1הל 50490

2.4003.9002.8601933272523.4301הדרום .9401 .030

 פרטית 2בניה I.JI0IX, 560IV. 6002.2472..iS220. ISO24.420IV. WO

הכל סך

1'רושלים .3901,450990I7S1901381 .0802.4001.790

.5.0504.4205הצפון 1 705254M5654.8905.7904.8X0

12.1103003042402.5502,5001)2.8202.72חיפה .600

5.9405,3306.55073X6628126.5808.4106.550המרכז

אביב 1195014873,9603.9803.950)4.6303,6503.690תל

4809901,0901901261401.0701\1הדרום .3401.210

ט"ז/ו. ללוח 6 הערה ראה י ט"ז/ו. ללוח 4 הערה ראה ו
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ודת מין לפי ספר, בבתי 17 עד 6 בני תלמידים  כ"ב/5ו. לוח
ערבי)1 (חינוך

TABLE XXII/15.  PUPILS AGED 617, BY SEX AND RELIGION
)Arab education)1

Rates per 1,000 in erspective group of nonJewish population הלאיהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1.000 שיעורים

Religion

דרוזים
ואחרים
Druze

and others

נוצרים
Chirstians

מוסלמים
Moslems

בנות
Girls

בנים
Boys

הכל סך
Total

613 Agedבני
871932806846973S821969/70תש"ל
9259538969159799431976/77תשל"ז
9449709169349859791979/80תש"ם
9429669169329849781981/82תשמ"ב

1417 Agedבני
2943802002345502091969/70תש"ל
4495263654157033241976/77תשל"ז
5135804404727535201979/80תש"ם

5616105085158076141981/82תשמ"ב
:Thereofמזה:

עליסודי2 518561471472765568Postpirmaryבחינוך
education2

1 Excludi ng private schools, andeducational institutions in East במזרח חינוך ומוסדות פרטיים ספר בתי כולל לא 1

Jerusalem. 2 Incl. intermediate schools. ביניים חטיבות כולל 2 ירושלים.

ויבשת מין לפי ,22029 בגילים באוניברסיטאות1 למידה כ"ב/6ו. לוח
(יהודים) לידה

TABLE XXII/16.ENROLLMENT IN UNIVERSITIES1 AMONG THE 2029 AGE
GROUP2, BY SEX AND CONTINENT OF BIRTH (Jews)

Percentages of ages 2029 in the Jewish population היהודית באוכלוסייה 20  29 מבני אחוזים

תשל"חתשל"ט
תשמ"א(ממוצע)תשל"התש"לתשכ''ה
1964/651969/701974/751977/781978/791980/81

(average)

הכל 3.86.37.26.86.7TOTALסך
5.47.08.07.37.0Menגברים
2.85.66.36.46.5Womenנשים
Ageגיל

20245.68.19.08.98.22024
25292.53.5514.75.42529

לירה Continentיבשת 0 f birth
הכל 8.19.99.57.57.2Israelישראלסך total

ישראל יליד: 5.27.510.011.3Fatherהאב born in: Israel
1.62.53.02.6AsiaAfricaאסיהאפריקה

10.712.614.012.7EuropeAmericaאירופהאמריקה
0.8אסיהאפריקה .1.62.12.12.8AsiaAfirca

5.39.88.49.89.1EuropeAmericaאירופהאמריקה

1 See introduction and note 1 to Table XXII/37. 2 Most of
the students belong to this age group (about 72951 in 1980/81).

תב 2 כ"ב/37. ללוח ו והערה מבוא ראה 1

בתשמ"א). (כ0י729 זו גיל לקבוצת שייכים הסטודנטים

657 והשכלה חינוך



החינוך כמערכת ספר בכתי ותלמידים כיתות

בכיתה תלמידים מספר לפי כ"ב/17.כיתות, לוח

CLASSES AND PUPILS IN SCHOOLS
OF.THE EDUCATIONAL SYSTEM

IN CLASSXXII/17.CLASSES, BY NUMBER OF PUPILSTABLE

בכיתה התלמידים Numberמספר of pupils in class
הכל סך
Total

1910141519202425293034

I

353940+

1,808תש"ם 30,4092,9732,6713,9144,6436,6261,680 6,0941979/80
 תשמ"א .11,836 31,0292,9532,5753.8284,7207,0171,805 6,2951. 1980/81  GRAND

>8+ב1 כולל TOTALסך (2+8)

יחינוך ר כ נע ncat iwed uHeb re
הכל סך .21,770 25,7142,7462,4013,3323,9635,4271,244 4^312. TOTAL
(7 עד 3)(3 through 7)

 יסודי חינוך .31,411 17,2721,9151,3612,0652,7663,909686 3,1593. PRIMARY
(4+5) הכל EDUCATIONסך

TOTAL (4+5)
יסודיים ספר בתי .4752 16.0941,4861.2992,0472.7613.907686 3.1564. Primary schools

הגל סך total
כיתות 400מזה. 1,0615091348i 2Thereof: advancement

classesמקדמות
מיוחדים ספר בתי .5659 1,17842962182 35. Schools for handi

capped children

עליסודי POSTPRIMARYחינוך
(6+7)EDUCATION (6+7)

ביניים חטיבות .6100 2,75226625532333579168 7306. Intermediate schools
תיכונים ספר בתי .7259 5,69056578594486(939390 9427. Secondary schools

הכל סך total

לימוד Typeסוג of
secondaryתיכון

education
39עיוני 2,0798513119927470243 635General

המשך 5כיתות 2892251955;493 11Continuation classes
210מקצועי 3,13544756761649?379139 278Vocational
5חקלאי 1871136343415 18Agricultural

ti0ערביחינוך nsduc aArab
הכל סך .866 5,315207174757 4961,590561 1,4648. TOTAL
(11 עד 9)(9 through 1 1)

יסודי חינוך .960 4,050178118577 3821,236415 1,0849. PRIMARY
EDUCATION

עליסודי POSTPRIMARYחינוך
(10+11)EDUCATION (10+11)

ביניים חטיבות .101 48410886 3915935 14610. Intermediate schools
תיכונים ספר בתי .115 781194894 75195111 23411. Secondary schools

3עיוני 635121869 52163104 214General
וחקלאי 2מקצועי 14673025 23327 20Vocational and

agricultural
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בין הבנים ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע כ"ב/8ו. לוח
הספר בית תלמידי

TABLEXXII/18.AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER SCHOOL AND PER CLASS
AND PERCENT BOYS OF PUPILS IN SCHOOL

בין הכניס אחת
הספר בית תלמידי
Percent boys of
pupils in school

תשמ"ג*
1982/83

תש''ל
1969/70

תלמידים ממוצע
Average no. of pupils

לכיתה
Per class

.1982/83
תש''ל
1969/70

ספר לבית
Per school

תשמ"ג*
'1982/83

תש"ל
1969/70

GRAND TOTAL

HEBREWEDUCATIONTOTAL
PRIMARYEDUCATIONTOTAL
Primary schools
Schools for handicapped children

POSTPRIMARY EDUCATION
Intermediate schools
Secondary schools total
Secondary one track
Secondary multi track

Type of secondary
education
General
Continuation classes
Vocational
Agricultural

ARABEDUCATION TOTAL
Primary schools
Intermediate schools
Secondary schools

50.5 50.7

50.0 49.8
50.9
50.6
62.9

50.9
46.9
51.8
39.7

38.4
46.9
54.5
49.7

52.6
52.2
53.1
54.0

51.2
50.6
61.3

50.8
46.9
49.6
39.0

38.5
48.6
56.7
53.9

57.6
56.1
61.1
75.4

27.4

26.5
25.9
27.2
9.7

28.4
27.3
28.3
26.1

31.2
24.1
24.9
25.9

31.3
31.1
32.3
31.8

27.5 369.4 260.4

27.0 353.0
26.7
27.9
14.0

31.4
27.8
28.2
26.6

30.8
21.7
25.7
28.7

32.3
32.5
34.2
32.2

316.0
359.2
58.2

347.3
319.3
272.4
427.4

263.3
132.8
254.6
191.2

452.1
427.0
361.8
388.0

257.8

259.6
304.1
83.3

247.1
237.9
217.2
342.7

291.0
78.1
192.1
254.7

281.7
317.8
196.8
145.5

כולל סך
הכל עבריסך חינוך
הכל סך יסודי חינוך

יסודיים ספר בתי
מיוחדים ספר בתי

עליסודי חינוך
ביניים חטיבות

הכל תיכוניםסך ספר מתי
חדנתיביים תיכונים
רבנתיב"ם תיכונים

תיכו לימוד סוג
עיוני

המשך כיתות
מקצועי
חקלאי

הכל סך ערבי חינוך
יסודיים ספר בתי
ביניים חטיבות

תיכוניים ספר בתי

עברי) (חינוך פיקוח1 לפי הספר, בתי תלמידי ב"ב/9ו. לוח
TABLEXXII/19.PUPILS IN SCHOOLS, BY SUPERVISION1

)Hebrew education)
Percentages אחוזים

nysSupervision

הכל דתיסך ממלכתי
TotalממלכתיState'עצמאי

StatereligiousIndependent1

תשי"ד יסודיים קפו 100.068.524.57.0Primaryבתי schools  1953/54
תש"ך  100.066.926.56.61959/60
100.065.627.86.61969/70תש"ל

*100.075.019.15.91982/83תשמ"ג*
א כיתה :Thereofמזה. grade I

100.064.228.27.61959/60תש"ך
100.067.925.96.21969/70תש"ל

*100.076.318.84.91982/83תשמ''ג*
עליסודי Postpirmaryחינוך education

תש"ל הביניים 100.062.537.5Intermediateחטיבות schools 1969/70
100.069.129.81.11974/75תשל''ה
*100.079.519.60.91982/83תשמ"ג*

תש"ל תיכונים2 ספר 100.074.421.93.7Secondaryבתי schools2 1969/70
*100.075.420.64.01982/83תשמ"ג*

1 Of Agudat Israel, mainly. 2 General schools, religious
schools supervisedby the DepartmentofReligious Educationand
other religious schools.

דתיים כלליים, ספר בתי 2 בעיקר. ישראל אגודת 1

אחרים. ודתיים דתי, לחינוך האגף כפיקוח
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כיתה דרגת לפי ועליסודיים, יסודיים ספר בבתי תלמידים כ"ב/20. לוח
TABLEXXI1/20.PUPILS IN PRIMARY AND POSTPRIMARY SCHOOLS, BY GRADE

כיתה תש"טדרגת
1948/49

ך תש"
!959/60

תש"ל
1969/70

ם ש" ת
1979/80

תשמ"ג*
*1982/83Grade

כולל 461,491סך 108,131603,716812,250900,158GRAND TOTAL

עבר atioחינוך n weduי cHe bre
הכל 429.586סך 101,351531,698625,989718,424Total

48,427א' 15,12548,80366,16674,643I

50,724בי 12,12448,21764,79769,747II
51,067גי 12,66547,62465,57666,655III
47,389די 11,88250,42262,73665,587IV
44,897הי 11,79351,24859,39665,077V
45,388וי 10,44750,54157,22164,892VI

הכל סך 45,350זי 9,76251,75054,39563,293VII total

בינייס בחטיבות :5,62925,07831,327Thereofמזה: intermedi
ate,jchools

הכל סך 38,431חי 7,33549,57054,12660,62!VIII total
ביניים בחטיבות :2,27925,04729,707Thereofמזה: intermedi

ate schools
בלי יסודיות 3,381כיתות 4,0872,0131,716Primary classes of

ברורה unspecifiedדרגה grade
הכל 21,841ט'סך 4,46143,92651,58453,741IX total
ביניים בחטיבות מזה: 22,66726,839Thereof: intermedi

ate schools
,,15,263 2,93635,40242,85747,864X

10,707י"א 1,89628,90237,21143,890XI

הכל 6,581י"בסך 92520,50331,31639,095XII total
עיוני בתיכון :4,25613,36314,55719,466Thereofמזה. in secondary

general
ג 4351,1551,217XIIIי"
י"ד 268354386XIV

ערב 0חינוך n ducatי iArab (

הכל 31.905סך 6,78072.0/8159.261181.734Total

6,219אי 2,01211,32818,93120,365I

5,403בי 1,34610,92718,44819,754II
5,081גי 1,1799,63917,87919,226III
3,921די 9598,97217,63419,797IV
2,860הי 6088,31416,65119,128V

2,802וי 3757,03615,06518,066VI

הכל 2,679זיסך 2315,98114,28016,613VII Total

ביניים בחטיבות :4665,3836,892Thereofמזה: intermedi
ate schools

הכל 1,888ח'סך 564,67913,58215,001VIII total
בינייס בחטיבות :3215,1516,048Thereofמזה: intermedi

ate schools
בלי יסודיות 23כיתות 5049307Primary classes of

ברורה unspeciifedדרגה grade
הכל 495ט'סך 142,4918,74812,067IX total
ביניים בחטיבות :4,2695,151Thereofמזה: intermedi

ate schools
209י. 1,2247,0679,043X

186י"א 8424,6336,704XI

הכל סך 139י"ב 5353,7435,640XII total
עיוני בתיכון 139מזה: 4693,1714,804Thereof: in secondary

general
V"1 23XIII
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סוג הכיתה, דרגת לפי ספר, ובבתי ילדים בגני תלמידים כ"ב/21. לוח
עברי) (חינוך ומוצא1 הספר בית

TABLEXXII/21.PUPILS IN KINDERGARTENS AND SCHOOLS, BY GRADE, TYPE OF

SCHOOL AND ORIGIN1 (Hebrew education)
Percentages אחוויס

אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

אסיהאפריקה
AsiaAfrica

ישראל
Israel

הכל סך
Total

י נ tensKindergarםילדיג
"ו 2100.042.535.621.9976/77בניחשל Aged 2

הכלבני סך 34100.030.145.724.2 totalAged 34
ציבוריים 100.026.351.022.7kindergartensPublicבגנים
פרטיים 100.038.833.527.7kindergartensPrivateבגנים

5100.026.549.024.5Agedבני 5
2100.054.026.519.51982/83בניחשמ"ג Aged 2

הכלבני 34100.046.432.920.7סך totalAged 34
צימרים 100.045.035.619.5kindergartensPublicבגנים
פרטיים 100.053.020.826.2Pirvateבגנים kindergartens

5100.041.037.421.6Agedבני 5

י ת יב sschoolPrimaryסודייםספר
100.020.355.724.01976/77תשל"ז
גתש"ם הכל2 .5100.023.652ך I24.31979/80  total2

אידרגת .100.027.649כיתה I23.3Grade I
100.026.149.824.1IIבי
.100.025.250גי I24.7III
100.023.851.324.9IVדי
100.021.453.924.7Vהי
100.020.754.624.7VIו'
100.019.257.123.7VIIזי
100.018.557.623.9VIHחי

ת ספרב םמיוחדי andicappedsי for hSchool
nch i 1dr e

100.07.079.913.11976/77תשל"ז
100.09.274.516.31979/80תש"ם

עלחינו ducatioיסודיך nmar y ePost p ri
ט תח ו ב schoolsediatבינייםי eInter m

100.014.657.427.91976/77תשל"ז
 100.018.855.226.01979/80הכלסךחש"0 total

זדרגת 100.019.554.625.9Gradeכיתה VII
100.018.556.025.5VIIחי
100.018.354.926.8IXטי

י ת פב תיכוניס Dsyר school0nda rSec
100.015.450.634.01976/77תשל"ז

הכל 100.018.651.929.5979/80תש"ס0ך
הכל סך תשמ"ב

לימוד סוג
100.021.051.627.41981/82 total

Type of study
100.026.339.734.0Generalעיוני

המשך 100.038.130.731.2Continuationכיתות classes
100.014.364.521.2Vocationalמקצועי
100.018.761.919.4Agriculturalחקלאי

100.021.153.725.2Gradeט IX
"100.021.252.826.0X
100.021.451.127.5XIאי'
100.020.050,030.0XII'בי'
100.024.439.236.4XIII'גי'

100.019.640.340.1XIVד

1 See note I to Table \)01/14.
of unspecified grade.

2 Incl. pupils in classes תלמידי0 כולל 2 כ"ב/4ו. ללוח ו הערה ראה 1

ברורה. דרגה ללא בכיתות
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טעוני תלמידים אחוז לפי יסודיים, ספר בבתי תלמידים  כ"ב/22. לוח
עברי) (חינוך שונות תכונות ולפי הספר בבית טיפוח1

TABLEXXII/22.PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS, BY PERCENT SOCIALLY

DEPRIVED1 PUPILS IN SCHOOL AND BY VARIOUS CHARACTERISTICS

)Hebrew education)

1980/81 תשמ"א;

!
אחוז11

chool
תלמידים
Dupils in !

7

הספר בבית טיפוח טעוני
Percent socially deprived

הכל סך
Total0303150517071  100

הכל 434,571100.063315.110.910.5TOTALסך

יישוב Typeצורת of locality
הכל סך עירוניים 391,227100.062.716.011.310.0Urbanיישוכים localities  total

290,633100.076.211.86.75.3Veteranותיקים

100,594100.023.828.124.523.6Newחדשיק

הכל כפרייםסך 43,344100.070.76.47.915.0Ruralהשובים localities total

4.2Veteran'20,344100.088.96.60.3ותיקים

23,000100.054:66.314.624.5Newחדשיס

Districtמחוז

45,352100.075.78.45.910.0Jerusalemירושלים

44,442100.043.119.613.923.4Northernהצפון

52,995100.069.913.39.17.7Haifaחיפה

106,085100.061.917.511.49.2Centralהמרכז

אביב 120,609100.081.010.16.92.0Telתל Aviv

65,088100.034.323.220.522.0Southernהדרום

Supervisionפיקוח
324,561100.072.116.99.21.8Stateממלכתי

85,372100.035.09.618.037.4Statereligiousממלכתידתי

24,638100.047.99.18.434.6Independentעצמאי

1 Accoredingto the definition of the Ministryof Educationand חל בתש"ם החל והתרבות. החינוך משרד הגדרת לפי
Culture. As of 1979/80, the base of the data was altered; See כולל 2 במבוא. הסבר ראה הנתונים; בבסיס שינוי
explanation in introduction. 2 Incl. 9,401 pupils for whom it טפוח. טעתי הם אם ידוע שלא תלמידים 9401
is not known whether they are socially deprived.
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ערבי) (חינוך החינוך במערנכת תלמידים כ"ב/23. לוח
TABLEXXII/23.PUPILS, IN THE EDUCATIONAL SYSTEM (Arab education)

1982/83* ; *y'K>u;n

בלתי מוסדות
רשמייםרשמייםמוסךות

OITicial institutionsNonofifcial
institutions

בפיקוח מזה:
הכל מגזרסך החינוךמזה: משרד
Totalהכלדרוזי והתרבותסך

הכל :Thereof:TotalThereofסך
TotalDruzeגקדןהרקפוד

sectorby Ministry
of Education
and Culture

הכל סך ,200,821184,55722,93813,437 16.264TOTAL ילדים 18,65217,0482,4041,604גני 1,604Kindergartens יסודי 135,317125,76414,9647,581חינוך 9,553Primary education  עליסודי 46,41741,3105,5704,252חינוך 5,107Postprimary הכל educationסך  total
ביניים 18,09117,2363,494חטיבות 855Intermediate schools

תיכונים ספר 28,32624,0742,0764,252בחי 4,252secondary schools עלתיכון 435435חינוך
 Postsecondary education

בגרות1 בבחינות שעמדו תלמידים כ"ב/24. לוח
TABLEXXII/24.GRADUATES OF MATRICULATION EXAMINATIONS1

עברי Hebrewחינוך education

הכל ערבינבחניםנבחניםסך חינוך
Totalהכל Arabחיצונייםפנימייםסך

TotalInternalExternaleducation
graduatesgraduates

8028028021948/49ווש"ט
942942865771950/51תשי"א
2,9812,9042,540364771956/57חשי"ז
3,5583,4643,238226941960/61תשכ"א
8,5398,3927,6467461471964/65חשכ''ה
11,04310,8319,0581,7732121969/70חש''ל
12,81012,03010,1001,9307801974/75תשל"ה
14,00012,70011,1001,6001,3001979/80חש"ם

17,70015,70014,0001,7002,0001981/82.2חשמ"ב*2

1 Excl. graduates in technological trend.
methods of estimation see introduction.
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survey of twelfth grade pupils י"ב כיתות תלמידי סקר

לפי עיוניים, תיכונים ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי ב"ב/25. לוח
ופיקוח1 לימוד יחידות נבחרים, מקצועות

,TABLEXXV/25.TWELFTH GRADE PUPILS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS
BY SELECTED SUBJECTS, STUDY UNITS AND SUPERVISION1

1982/83 תשמ"ג;
niTrrלימודunitsStudy

ופיקוח לימוד Studyהכל2סדמקצועות subjects and supervision
Total21  102345+

מספרים
מוחלטים
Absoluteו n םא י entaו gesPe r(
numbers

ך " נ עברית Hebrewחינוך educationBible
כלליים ספר 11,295100.00.138.752.65.33.4Generalכתי schools

האגף בפיקוח 98100.00.31.723.141.833.2Schools^2דתייס supervised by the department
דתי ofלחינוך religious education

"פ שבע Oralתורה 1 a w

כלליים ספר 11,295100.095.92.51.50.1Generalכתי schools
האגף בפיקוח 2,598100.03.14.492.5Schoolsדתיים supervised by the department

דתי ofלחינוך religious education
'Historyהיסטוריה3

כלליים ספר 11,195100.00.39.647.134.28.8Generalבתי schools
האגף בפיקוח 2,598100.05.128.929.626.79.7Schoolsדתיים supervised by the department

דתי ofלחינוך religious education
Literatureספרות

כלליים ספר 11,195100.00.942.233.34.618.9Generalבתי schools
האגף בפיקוח 2,598100.013.239.931.211.73.0Schoolsדתיים supervised by the department
דתי'. ofלחינוך religious education

החברה Socialמדעי Scienges
כלליים ספר 11,295100.074.45.77.15.47.4Generalבתי schools

האגף בפיקוח 2,598100.089.49.00.51.1Schoolsדתיים supervised by the department
דתי ofלחינוך religious education
Mathematicsמתמטיקה

כלליים ספר 11,295100.00.30.361.822.015.7Generalכתי schools
האגף בפיקוח 2,598100.03.165.716.514.8Schoolsדתיים supervised by the department

דתי ofלחינוך religious education
Physicsפיסיקה

כלליים ספר 11,295100.079.04.63.92.210.2Generalבחי schools
האגף בפיקוח 2,598100.079.613.32.31.83.0Schoolsדתיים supervised by the department

דתי ofלחינוך religious education
Chemistryכימיה

כלליים ספר 11,295100.071.75.913.25.63.6Generalבתי schools
האגף בפיקוח 2,598100.078.412.85.01.82.0Schoolsדתיים supervised by the department

דתי ofלחינוך religious education
Biologyביולוגיה

כלליים ספר 11,295100.064.49.15.60.420.5Generalבתי schools
האגף בפיקוח 2,598100.062.211.98.96.510.4Schoolsדתיים supervisedby. the department

דתי educationArabofערביחינוךלחינוך religious education

וספרות) (לשון 3,652100.00.83.552.843.0Arabicערכית (language and literature)
ותנ"ך) ספרות (לשון, 3,652100.01.616.361.520.5Hebrewעברית (language, literature and bible)

3,652100.05.615.931.618.628.3History4היסטוריה4
האסלם slamic]3,652100.075.624.4תרבות culture
החברה 3,652100.093.45.90.7Socialמדעי sciences
3,652100.00.952.224.822.1Vlathematicsמתמטיקה
3,652100.081.210.60.71.26.4Physicsפיסיקה
3,652100.057.219.215.21.96.4Chemistryכימיה

3,652100.055.48.08.80.527.3Biologyביולוגיה

1 Hebrew education only; See introduction. 2 Data are
based on respons of869cfof secondary general school pupils in the
Hebrew education and 9490 in the Arabic
education. 3 Includes Jewish history and general
history. 4 Includes general history, historyof Israel, Arabic
history, history of Islamic peoples, history of Druze.

הנתונים 2 מבוא. ראה כלבד; העברי בחינוך 1

התיכונים ספר בתי תלמידי מכל 869'£ של היענות על מבוססים
כולל 3 הערבי. בחינוך ו9496 העברי, בחינוך העיוניים
היסטוריה כולל 4 כללית. והיסטוריה ישראל עם תולדות
הדרוזים. של האיסלמ. עמי של ערבית. ישראלית, כללית,
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ומסלול המקצוע לפי מקצועיות1, י"ב כיתות תלמידי כ"ב/26. לוח
הלימודים

TABLEXXII/26.VOCATIONAL TWELFTH GRADE PUPILS', BY SUBJECT AND
TRACK OF STUDY
תשמ"א;1980/81

הכל TotalTrackסך of study לימודים מסלול

תיכוןרגילמעשימספרים
(מסמ"ת)(מסמ"ר'(מסמ"מ)D"nnKמוחלטים
Absolute

. PercentagesPracticalNormalSecondary
numbers(PT.T)(N.T.T)(S.T.T)

 nעב ך ו ינ iר o neduc a 1brewH f

מספרים  הכל 14.3061.8214.6007.885TOTALסך  absolute
numbersמוחלטים

אחוזים 100.0100.012.732.255.1 percentages

7,77654.4100.013.828.158.1Boys:נם
6,53045.6100.011.437.051.6Girlsגנות

ם  ר ח כ נ ת ו ע ו צ ק Selectedמ subjects
2,05314.4100.026.735.038.3Meialמתכת work

1.1S48.3100.023.339.936.8Mechanicsמכונאות
וקירור מכשירנות ,1,64311.5100.07.931.360.8Electricityחשמל, instrumental

mechanicsו and refrigeratior
2,08214.6100.08.291.8Electronicsאלקטרוניקה

אוטומטי נתונים 1551.1100.0100.0Electronicזגכור data processing
עץ 2141.5100.050.048.11.9Woodעיבוד work

ותכנון 3162.2100.022.277.5Drawingשרטוט and planning
ואדריכלות 3562.5100.025.075.0Buildingבניין and architecture

מעבדה 3112.2100.022.577.5Laboratoryעובדי assistants
ואופנה 1,2778.9100.023.538.737.8Sewingתפירה and fashion

שימושית 2571.8100.03.57.089.5Appliedאומנות an
3,17522.2100.09.342.847.9Clericalפקידות work

ומשק 3552.5100.025.440.034.6Hotelמלונאות keeping and
home economics

596סיעוד .4.2100.010.246.143.7Nursing
המקצועות _2942.1100.01.7תר 35.462.9Other subjects

educערבי'ני!ח a 1 1o nra bA

הכל מספריםסך 51387193233absoluteTOTAL 
numbersמוחלטים

אחוזים 100.0100.017.037.645.4percentages

29457.3100.09.562.627.9Boysבנים
21942.7100.026.94.169.0Girlsכנות

1 In vocational schools and in vocational track in multitrack
schools.

סקררב בבתי מקצועיים וכנתיביס מקצועיים ספר בבתי 1

נתיכיים.
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survey of grade xii graduates1 י"ב' כיתות מסיימי סקר

לבחינות המוגשים הספר בית ע"י י"ב, כיתות כ"ב/27.מסיימי לוח
ופיקוח מין ספר, בית סוג לפי במסות,

TABLEXXII/27.GRADUATES OF GRADE XII WHO ARE SUBMITTED BY SCHOOL
TO MATRICULATION, EXAMS, BY TYPE OF SCHOOL, SEX AND SUPERVISION

1981/82 תשמ"ב;

Type of school, sex
and supervision

בגרות לבחינות הוגשו
Referred to matricu

lation exams

הכל סך
Total

אחוזים
Percentages

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

ספר, בית סוג
ופיקוח מין

Hebrew education
17,02715,79492.8SECONDARYGENERAL TOTAL
6,4055,99193.5Boys
16,6229,80392.3Girls

Supervision
12,56312,06996.1General
3,6613,31690.6Religious supervised by the Department

of Religious Education
80340950.9Other religious

2,0211,32365.5CONTINUATIONCLASSESTOTAL
88850456.8Boys

1,13381972.3Girls
Supervision

1,7601,11863.5General
26120578.5Religious supervised by the Department

of Religious Education

1,28081263.4AGRUCULTURETOTAL ■
62437960.7Boys
65643366.0Girls

Supervision
97362564.2.General
30718760.9Religious supervised by the Department

of Religious Education

15,4705,88638.0VOCATIONAL TOTAL

9,1695.88664.2Thereof:S.T.T.total
5,2133,73971.7Boys
3,9562,14754.3Girls

Supervision
7,2464,91067.8General
1,73390152.0Religious supervised by the Department

of Religious Education
1907539.5Other Religious

י ר ב ע חינוך
הכל עיוניסך תיכון

בנים
בנות

ח וו ק י
כללי

האגף בפיקוח דתי
דתי לחינוך

אחר דתי

הכל סך המשך כיתות
בנים
בנות

ח וו ק י !

כלילי
האגף בפיקוח דתי

דתי לחינוך

הכל סך חקלאי
בנים
כנות

פיקוח
כללי

האגף בפיקוח דתי
דתי לחינוך

הכל מקצועיסך
הכל מסמ"תסך מזה:

בנים
בנות

פיקוח
כ^לי

האגף בפיקוח דתי
דתי לחינוך

אחר דתי

ערכי Arabחינוך education
הכל סך עיוני 4320336482.5SECONDARYGENERALTOTALתיכון

2,5072,13585.2Boysבנים
1,8131,42978.8Girlsבנות

הכל חקלאיסך
בנים

181
85

109
54

60.2
(63.5)

AGRICULTURALTOTAL
Boys

Girls(57.3)9655בנות

הכל 67617325.6VOCATIONALTOTALמקצועיסך
הכל מסמ"תסך .225173715.9Thereof:S.T.Tמזה: total

14412184.0Boysבנים
Girls(64.2)8152בנות

1 See description of survey and methods of estimation in the
introduction. במבוא. האומדן, ושיטת בסקר תיאור ראה 1
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מקצועיים, ספר בבתי מסמ"ת במסלול י"ב כיתות מסיימי  כ"ב/28. לוח
הבחינות סוג לפי

TABLEXXII/28.GRADUATES OF GRADE XII IN VOCATIONAL SCHOOLS, BY TYPE
OF EXAMINATIONS AND SUBJECT

1981/82 תשמ"ב;

Sex and
subject

a Jr

■ oZ

הספר בית ידי על הוגשו
Submitted by school

לקראת לבחינות
גמר תעודת
Secondary

diploma exams

4J d

; .r ■S צ.

ny c

c.n .2

PI

c =

הכל סך
Total

x to Pia c

ם >

מין
ומקצוע

נח עי יוך ר ati0ב nedu cHebrew
הכל 9,169100.064.26.025.84.0TOTALסך
5,213100.071.74.819.73.8Boysבנים

3,956100.054.37.733.74.3Girlsבנות

Subjectמקצוע
838100.059.311.425.13.8Metalמתכח work

597100.054.34.930.010.8Mechanicsמכונאות
מכשירנות ,1,053100.066.65.721.85.9Electircityחשמל. instrumental

mechanicsוקירור and
refrigeration

2,043100.086.60.212.50.7Electronicsאלקטרוניקה
אוטומטי נתונים 205100.094.22.92.9Computerעיבוד processing

ותכנון 253100.059.70.439.10.8Drawingשרטוט and planning
ואדריכלות 312100.093.00.66.10.3Buildingבנין and architecture
מעבדה 292100.075.30.724.0עובדי

Laboratory assistants
ואופנה 531100.042.86.048.82.4Sewingתפירה and fashion

שימושית 202100.044.65.949.5Appliedאומנות art
1,992100.047.813.631.47.2Officeפקידות work
171100.081.318.7Tourismתיירות

ומשק 151100.019.266.214.6Hotelמלונאות keeping and
home econonics

426100.050.04.941.63.5Nursingסיעוד
ימיים (28.3)(71.7)53100.0מקצועות

Maritime subjects
Miscellaneous_(100.0)50100.0שונות

נ י ערח ך יו atioכ n)edu cAral
הכל 225100.076.90.419.63.1TOTALסך
144100.084.00.713.22.1Boysכנים
(64.2)81100.0כנות


(30.9)(4.9)Girls
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oudio visual equipment in educations institutions חינוך במוסדות אורקולי ציוד

ופיקוח ספר בית סוג לפי אורקולי, ציוד קיימ בהם המוסדות  כ"ב/29. לוח
עברי) (חינוך

TABLEXXII/29.INSTITUTIONS WITH AUDIOVISUAL EQUIPMENT, BY TYPE OF
SCHOOL AND SUPERVISION (Hebrew education)

1982/83 ;A"num

הכל ספרסך בית 1פיקוחסוג

TotalTypeof schoolSupervision'

cמוחלטיםמספרים
Absolute numbers

if
hi

a.

ס 3 g
£■5 o
ox: o

F
/
.2

. .a

.§
/
£9*

g.l

V 2

c
p, ■O|l
r T3

הציוד סוג

0 ם2 §

Type of equipment

E|a.
1

c 2C

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

הכל סך 2,0352032מוסדות 1,2675651,296573166INSTITUTIONS TOTAL
מוסדות :Thereofמהם: Institutions

שאלון 1,735176שמילאו 1,1024571,134486115who returned
questionnaires

המוסדות 85.386.7אחוז 87.080.987.584.869.3Percent institutions who
שאלון returnedשמילאו questionnaires

שי': המוסדות אורקולי3אחוז ציוד בהם t
Percent institutions with audiovisual equipment3

שיקופיות 1,2341,90671.158.6מטול 69.679.975.068.941.7Slide projector
סרטים 8581,18849.343.2מטול 50.847.951.847.930.4Filmstrips projector

שיקופיות 9021,41852.040.3מטול 56.146.655.146.345.2Slide and iflmslide
projectorוסרטונים
(פטפון) 1,3402,60977.468.8מקול 81.969.883.172.840.9Record player
או רדיו 133,17275.768.8^1מקלט 81.165.281.173.033.0Radio receiver and
transistorטרנזיסטור

1,0461,22760.036.9אפיסקוף 62.363.565.050.849.6Episcope
מ"מ 16 81693847.035.2מטולנוע 37.774.050.243.828.7Film projector 16mm.
לסרטי 50960929.216.5מטיולנוע 22.251.032.921.027.8Loop iflm projector
מ"מ 8 8לולאה mm.

, סלילים 60476435.017.6רשמקול 33.645.339.130.215.6Reel on reel recorder
קסטות 1,4954,17786.077.8רשמקול 87.785.189.982.362.6Cassette recorder

קשב 8792,20950.741.5מרכז 62.426.056.147.113.0Listening Center
עקיף 1,1482,06366.133.5מטול 66.178.669.062.353.0Overhead projector
(viograph)(ויוגרף)

טלויזיה 1,4614,68084.281.8מקלט 86.180.592.882.95.2T.V. receiver
רקורדר 17820510.31.1וידאוטייפ 4.926.712.27.81.7Videotape recorder
רקורדר 1341537.7וידאוקסט 4.319.09.84.31.7Videocassette recorder
טלויזיה 931125.41.7מצלמת 1.915.16.43.90.9T.V. camera
לצילום 1511608.73.4מכשיר 6.017.39.86.86.1Transparency

copierשקפים
לשונית 57973.30.6מעבדה 2.56.1. 3.43.51.7Language laboratory

1 For secondary schools, the distinction is between general,
religious supervisedbytheDepartmentofReligious Educationand
other religious, 2For differencesincountingof institutionsas
against Table XXH/9, see introduction. 3 Of all institutions
which returned questionnaires.

דתי כללי, ספר בית בין היא ההבחנה תיכונים ספר בתי לגבי 1

הבדלים לגבי 2 אחר. ודתי דתי לחינוך האגף בפיקוח
מתוך 3, בספירתהמוסדותלעומתלוחכ"ב/9,ראהמבוא.

הסקר. שאלון את שמילאו המוסדות כל
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teaching staff in schools of ספר בבתי הוראה כוחות
the educational system החינוך במערכת

עבודה1 ויחידות הוראה משרות מורים,  ב"ב/50. לוח
TABLEXXII/30.TEACHERS, TEACHING POSTS AND WORKUNITS'

מורים
Teachers

הוראה משרות
Teaching posts

עבודה יחידות
Work units

תש"ל
1969/70

*2yawn
*1982/832

.תש"ל
1969/70

תשמ"ג*
*1982/83

תש"ל
1969/70

תשמ"ג*
*1982/83

י עבח ך ו 1נ י ucatioר rHebrew e d
כולל סך

יסודי חינוך
(32,850)
22,019

(57,400)
33,10024,72638,886

45,731 28,017
24,491 18,684

GRAND TOTAL
PRIMARY EDUCATION

הכל סך
יסודיים ספר בתי
מיוחדים ספר בתי

20,145
1,874

30,400
2,700

22,673
2,053

35,897
2,989

22,603 17,191
1,888 1,493

TOTAL
Primary schools
Schools for handicapped

עליסודי חינוך
children

POSTPRIMARY

בינייפ חטיבות
 תיכונים ספר בתי

הכל סך
חדנתיביים תיכונים
רבנתיביים תיכונים

890
10,221

10.300
17,500

903
2.37 I

9,396
2,975

10,824
19,620

11,425
8,195

547
8,287

6,204
2,083

7.04S
14,380

8,329
6,051

EDUCATION
Intermediate schools
Secondary schools 
total
Secondary onetrack
Secondary multitrack

י ערבח ך ו tינ 10 nbeduc aAr a

הכל 2,4197,913TOTAL(8,600)(2,933)סך
יסודיים ספר 2,4505,9602,4836,6022,0795,256Primaryבתי schools
ביניים 501,080581,267461,100Intermediateחטיבות schools

תיכונים ספר 2801,5502861,6502471,557Secondaryבתי schools

I Definition of "teacher" and "teaching post" and method of
calculationof "work units"  see in introduction. 2 Estimate
is based on the ratio of teaching posts to teachers.

"יחידות וחישוב הוראה" ו"משרת "מורה" הגדרת 1

היחס על מבוסס האומדן 2 במבוא. ראה עבודה"
למורים. הוראה משרות בץ

עברי) (חינוך שונות ותבונות החינוך דרג לפי כ"ב/31.מורים, לוח
TABLEXXII/31 .TEACHERS, BY LEVEL OF EDUCATION AND VARIOUS

CHARACTERISTICS (Hebrew education)

הווי Levelבידדרג of education

ספרבינייםחטיבריסודיחינוך כתי
PrimaryIntermediateתיכוניים
educationschoolsSecondary schools

תשמ"אתשל"התש"לתשמ"אתשל"התשמ"אתש"ל
1969/701980/811974/751980/811969/701974/751980/81

מספרים  הכל 22,01932,1326,1169,47910,22113,56716,795TOTALסך  absolute
numbersמוחלטים

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
נשים :75.185.464.369.048.754.459.5Thereofמוה: women

Ageגיל
24 25.410.013.44.420.48.24.0Upעדי to 24

252922.627.737.123.022.729.219.32529
303927.137.028.445.327.932.644.03039
404913.816.912.416.915.916.519.34049
5059
ומעלה 60

9.3
1.9

( 6.8( 1.5
8.7

| 8.1\ 2.213.113.4
9.7
3.7

5059
60 and over

(שנים) חציוני 30.833.329.934.931.233.936.6Medianגיל age (years)
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עברי) (חינוך שונות ותכונות החינוך דרג לפי כ"ב/ו3.מורים, לוח
(המשך)

TABLEXXII/31.TEACHERS, BY LEVEL OF EDUCATION AND VARIOUS
CHARACTERISTICS (Hebrew education) (com.)

החינוך Le'elדרג of education

ספרבינייםnyunיסודידוינוך כתי
PrimaryIntermediateתיכוניים
educationschoolsSecondary schools

תשמ''אתשל"התש"לתשמ"אתשל"התשמ"אתש"ל
1969/701980/811974/751980/811969/701974/751980/81

(המשך) O'nnxPercentages (cont.)
ותק Recognizedשנות years

בהוראה ofמוכרות teaching
015.06.310.55.28.3 10.35.20 I
2418.418.928.119.322.3 22.915,624
5  932.525.029.027.027.2 27.125.959
101418.418.015.120.317.4 17.120.21014
151913.014.18.6f 12.8"8 614.51519לל
20+12.717.78.6115.513.0 22618.620+

ותק שנות 9.110.07.09.88.6חציון 8.110.8Median recognized years
בהוראה ofמוכרות teaching

עבודה Workשעות hours
perבשבוע week
14 14.537.341.922.139.3Upעד to 14

15 198.913.315.012.714.11519
202436.531.230.822.322.92024

25 +40.118.212.332.923.725+
שעות 23.619.817.721.218.9Medianחציון work

בשבוע hoursעבודה per week
השכר Salaryדרגת grade

ומ.א. 3.27.4fio.o|6.4דוקטור
\40.5lfU 47 1

17.2Doctor and M.A.
 10.630.442.9ב.א.י 47145.6B.A.'

78.0/21.614.0fl9.74.07.6Seniorבכיר teacher
26.329.7<48.540.9מוסמך2 52.926.4Qualiifed teacher2

מוסמך2 3.46.13.2Unqualiifed]15.616.11.4בלתי
teacher2

אקדמאים, אחה5
Percent3■מוסמכיםבכירים academicians
jcademiPercent3
seniorcians,

and qualiifed
teachers

Districtמחוז
89.989.753.559.164.4ירושלים 55.669.4Jerusalem
75.477.633.245.144.5הצפון 29.149.9Northern
87.786.847.554.759.3חיפה 48.565.7Haifa
86.985.539.152.352.8המרכז 43.662.8Central

89.188.853.057.665.4תלאביב 58.570.0Tel Aviv
74.874.436.341.242.0הדרום 37.752.7Southern
Supervisionפיקוח

(כללי) ממלכתי 86.685.751.153.762.0מזה: 52.968.1Thereof: State (general)
82.782.128.343.047.0ממלכתידתי 38.058.3Statereligious supervised

האגף by)(בפיקוח the Department
דתי) ofלחינוך Religious education)

1 In 1980/81, incl. also intermediate academic
degree. 2 In 1980/81, the degree "qualified" includes also
qualified instructor and "unqualiifed"  unqualiifed instructor.
3 Of total in respective group.

בתשמ"א, 2 אקדמית. ביניים דרגת גם כולל בחשמ"א, 1

"בלתי ודרגת מוסמך" "מדריך גם כולל "מוסמך" שנר דרגת
מכלל 3 מוסמך". בלתי "מדריך גס כולל מוסמך"

הנקובה. כקבוצה המורים

EDUCATION 670



ערבי)1 (חינוך שונות ותכונות החינוך דרג לפי מורים,  כ"ב/32. לוח
TABLEXXII/32.TEACHERS, BY LEVEL OF EDUCATION AND VARIOUS

CHARACTERISTICS (Arab education)

החי evelירדרג of education

ילדים גני
יסודי וחינוך
Kindergartens
and primary
education

חטיבת
ביניים

Intermediate
schools

ספר בתי
תיכונים

Secondary
schools



ה חשל"
1974/75

תשמ"א
1980/81

תשל"ה
1974/75

חשמ"א
1980/81

תשל"
1974/751980/8 1

מוחלטים מספרים  הכל 4.9555.4427058151,0701,318TOTALסך  absolute numbers

אחודם 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
נשים 44.14מזה. 7.426.222.815.919.5Thereof: women

Ageגיל
24 32.318.817.99.415.412.3Upעד to 24

25  2926.234.732.230.229.331.32529
0י.  926.328.935.637.835.935.33039ו.
40  4910.313.110.718.012.215.64049

50+4.94.53.64.67.25.550+

(שנים) גיל pvn28.429.530.033.531.531.8Median age (years)

בהוראה מוכרות ותק Recognizedשנות years of teaching
0110.53.510.24.09.98.601
2  427.518.123.719.522.025.724
5928.430.832.027.329.224.859

10 1414.122.513.522.614.118.21014

151")8.310.111.011.112.58.21519
20+11.215.09.615.512.314.520+

מוכרות ותק שנות חציון
כהוראה

7.29.67.59.98.18.2Median of recognized
teaching years

שכר Salaדרגת ry grades
( ומ.א \ווקטור )3.9באי 0.519.2| ..6

| 29.142.17.2
58.9

Doct or and M.A.
B.A;

( . )יי 43.9מוסמך'
( ,,
I5 7. 8

72.5
( 14.6
1 51.646.6

7.0
22.1

Senior
Qualified1

מוסמך'' 52.22בלתי 7.58.33.11 1.34.8Unqualified1

1 InchDruze sector  seeexplantionin introduction. 2 In
1980/81. incl. intermediate academic degree. 3 In 1980/81.
the degree qualified" includes also 'qualified inslructor" and
"unqualiifed teacher"  "unqualified instructor".

כתשמ"א. י במבוא. הסבר ראה  דרוזי מגזר כולל 1

כוללת בתשמ"א. ו. אקדמית. בנ"ם שכר דרגת כולל
"בלתי שכר ודרגת מוסמך" "מדרך גם "מוסמך" שכר דרגת

מוסמך". בלח "מדריך גם מוסמך"
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POSTSECONDARY EDUCATION עלתיכון חינוך

שנת לימוד, מגמת לפי עלתיכון1, בחינוך תלמידים כ"ב/33. לוח
וגיל מין לימוד,

TABLEXXII/33.PUPILS IN POSTSECONDARY EDUCATION1, BY COURSE, YEAR
OF STUDY, SEX AND AGE

לימוד Courseמגמת of study

Pli
E ag

r:

..x S3
81
'5aMl

לימוד. שנת
וגיל מין

הגל סך
Totalac no

Eg*
nc *.~>st ~~

11
c a
g8

*§■E£il £
Fc"■o c

.x.
Sis
gi£8

Year of study,
sex and age

Berst>

r (""

nEa?*

"£rjj
u

c
"co

15,5175,4424,7931,1776001,3648761,2651970/71תשל''א
26,39911,2297,3551,2196072,3531,8351,8011974/75תשל"ה
27,35111,7707,8571,9614752,1761,3751,7371979/80תש"ס
30,15712,5679,7661,9425512,1621,4651,7041981/82תשמ"ב

 31,07312,21810,1861,8277293,1631,6971,2531982/83תשמ"ג 
כולל GRANDסך TOTAL
לומדים :170952Thereof_2,389828439מזה: First

ראשון degreeלתואר students
ענרי 11.85310,0931,8277293.1631,6971,253Hebrew'30,6/5חינוך education 
הכל TOTALסך

לימוד Yearofשנת study
14,4374,1665,8037434261,788682829Iא'
9,6973,8503,559523227771421346IIבי
5,5443,4536235045447835478111גי
9373841085722126240IVד'

13,174.1,4708,3741341862,012573425Menגברים
17,441.10,3831,7191,6935431,1511,124828Womenנשים
Ageגיל

182418,514.8,7716,0261,2395666381,0901841824
25297,877.3,0822,491204951,2983733342529

ומעלה 304,2241,576384681,22723473530 and over
ערני 45836593חינוך


Arab education

1 For differences between this table and Table XXII/11 see
introduction. 2 See details in introduction. 3 Excl.
about 5,700 students in studies not defined aspostsecondary and
those who prepare for a "senior qualified teacher" diploma. Incl.
since 1980/81^students in the crurs for intermediate school
teachers in the "Oranim" Seminarwho are registered at the Haifa
university.

ראה כ"1/3י1 לוח לעומת הבדלים לגבי 1

כ5,700 כולל לא 3 במבוא. פירוט ראה 2 מבוא.
ותלמידים כעלתיכוניים הוגדרו שלא בלימודים תלמידיס
החל כולל בכיר". מוסמך "מורה תעודה לקראת המשתלמים
"אורנים" בסמינר ביניים לחטיבת המסלול תלמידי בתשמ"א,

חיפה. באוניברסיטת הרשומים
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ולגננות למורים מדרש ב"ב/34.בתי לוח
TABLE XXII/34.TEACHER TRAINING COLLEGES

תשמ"ג
1982/83

תשמ"ב
1981/82

תש"מ
1979/80

תשל''ה
1974/75

תש"ל
1969/70

Institutions
Teaching posts
Work units

STUDENTSTOTAL

Supervision
State
State erligious
Other religious

Year of study
I
II
III
IV

Course
Kindergarten teachers
GradesI II teachers
Grades HIVI teachers
Special education teachers
Intermediate school teachers2
Vocational teachers

Percent men
Percent holders of matirculation'

Institutions
Teaching posts
Work units

STUDENTSTOTAL

Year of study
I

II
III

Percent men

Hebrew
43

3,195
1,597

11,853

education
44 53

3,138 2,953
1,544 1,486

12,156

עברי חינוך
49 40

2,200 1,034
1,100 499

11,285 10,338 4,994

8,113 8,221 7,464 6,775 2,992
2^584 2,718 2,648 2,630 1,224
1,156 1,217 1,173 933 778

4,166
3,850
3,453
384

794
1,616
2,419
908

2,642
3,474

*12.4

4,111 4,178 4,826
4,152 3,789 3,932
3,345 2,950 1,580
548 368 

787 730 1,467
1,598 1,523 1,141
2,605 2,503 2,818
783 718

2,711 2,316 2,046
3,672 3,495 2,701

12.4
71.2

10.3
58.3

11.5
37.0

2,313
2,151
530

731

197

1,862

750
1,454

13.9
27.8

Arab education
2

72

41

365

2
69
43

411

2
84
52

485

ערבי חינוך
1

34

3060

719 370

199426181104134
171293184128103

120179128

*48.2 48.2 45.2 57.2 46.9

מוסדות
הוראה משרוח
עבודה יחידות

הכל תלמידיםסך
פיקוח
ממלכתי

ממלכתידתי
אחר דתי

לימוד שנח
א
"ב
ג
ד

לימוד מסלול
גננות

הרך לגיל מורים
גו לכיתות מורים
מיוחד לחינוך מותם

הביניים2 לחטיבת מורים
מקצועיים מורים

הגברים אחוו
בגרות3 תעודת בעלי אחוז

מוסדות

הוראה משרות
עבודה יחידות

הכל תלמיריםסך

לימוד שנת
א
ב
ג

הגברים אחוז

1 Seenote4 toTableXXII/33. JInd. studentsin academic
)828 in 1982/83) and Judaism courses "n sec0
classes. j As of 1980/81 , the source ofdatahas been all
see explanation in introduction.

ademicכ"ב/33. תלמידים גם נו77 £ ..,.,,_,_,,,,,,,..,.......
ondary יהדות למקצועות ומסלול בתשמ"ג) 828) האקדמי במסלול
altered;  הנתונים מקור שונה בתשמ"א 3 תיכוניות. ככיתות

במבוא. הסבר ראה
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שונוח תבונות לפי ולגננות, למורים מדרש בבתי כ"ב/35.מורים לוח
עברי) (חינוך

TABLEXXII/35.TEACHERS IN TEACHER TRAINING COLLEGES, BY VARIOUS
CHARACTERISTICS (Hebrew education)

תש"ל
1969/70

תשל"ה
1974/75

תשמ"א
1980/81

מוחלטים מספרים  הכל 8572,0722,562TOTALסך  absolute numbers
אחוזים 100.0100.0100.0 percentages

נשים :46.149.953.8Thereofמזה: women

Ageגיל
29 10.713.610.1Upער to 29

303928.831.031.23029
404930.429.432.14049
50+30.126.026.650+

(שנים) גיל 43.841.842.9Medianחציס age (years)

בהוראה מוכרות ותק Recognizedשנות years of teaching
0 1

\A 1

5.201
24

14. 1

5.224
5916.114.959
10 1417.416.11014
15 1917.8 16.81519

ומעלה 2034.641.820 and over

בהוראה מוכרות ותק שנות 10.812.7Medianחציון ol recognized leaching years

שכר Salaryדרגת grade
ומ.א. 26.836.444.3Doctorדוקטור and M.A.

'.21.025.127.2B.Aב.א.'
בכיר

1.3S5מוסמך
7.2

21.3

Senior
Qualified

בשבוע עבודה Workשעות hours per week
9 49.947.647.9Uptoעד 9

10 1421.319.717.51014
15 1917.812.816.71519

ומעלה 2011.019.917.920 and over
כשבוע עבודה שעות 10.010.310,6Medianחציון work hours per week

1 In 1980/81 including intermediale academic salary grade. אקדמאית. ביניים שכר דרגת כולל בתשמ"א 1
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universities אוניברסיטאות

ומוסד תואר לפי באוניברסיטאות1, תלמידים  ב"ב/36. לוח
TABLEXXII/36.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY DEGREE AND INSTITUTION

a"wnתשמ"גתשמ"ב§חש"םתשל"התש"לתש''ך
1948/491959/601969/701974/751979/8051981/821982/83

ו Totalהכלס
הכל 1,6359,27536,23952,08857,97060,73562,365TOTALסך

ראשון יתואר 1,549'8,34828,05336,05140,25041,96043,380First degree
ראשונה שנה :1902,9259,85410,24613,51013,07013,600Thereofמזה: ifrst year

שני 35,1569,86710,05011,01011,155Secondנתואר degree
שלישי 869271,3462,7192,9303,0753,000Thirdתואר degree

8191,2121,2501,1701,110Diplomaתעודד.
כתוכניות 8652,2393,0203,5203,720Studentsתלמידים in special
מיוחדות coursesלימוד

Hebrewהעברית4האוניברסיטה University4

הכל 0015,475TOTAL^295726,75212,96014,66514,77015סך
ראשון 6,2779,2138,5598,7009,2009,250First'871'תואר degree

ראשונה שנה :2154423,2962,4053,3303,4003,350Thereofמזה: ifrst year
שני 3i2,1193,0863,1303,1503,375Secondתואו degree

שלישי 864757421,3561,3401,3501,250Thirdתואו degree
514515400300300Diplomaתעודה

בתוכניות 3721,1491,2001,3001,300Studentsתלמידים in special
מיוחדות coursesלימוד

Technion Israel Institute of Technology לישראל טכנולוגי הטכניוןמבון

הכל 26782,4116,1008,4717,9408,0508,040TOTALסך
ראשו; 6761,9714,0665,7775,4005,5805,620Firstתואו degree

ראשונה שנה :1904501,2411,4071,4001,5001,500Thereofסלד,: first year
שני 23601,6452,2501,7401,6501,630Secondתואו degree

שלישי 80334420350340330Thirdתואו degree
908060Diplomaתעודה

בתוכניות 5518360400400Studentsתלמידים in special
מיוחדות coursesלימוד

Tel Aviv University אביב תל אוניברסיטת
הכל 616סך 8,25013,00415,13016,77017,530TOTAL

ראשון 616'תואו 6,8368,94310,35011,00012,000First degree
ראשונה שנה 288מזה: 2,2192,7793,8103303,600Thereof: ifrst year

שני 39513,1203,1003,8003,630Secondתואו degree
שלישי _תואו 416630670700Third degree

171334300300300Diplomaתעודה
בתוכניות 2921917501,000900Studentsולמידים in special
מיוחדות coursesלימוד
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(המשך) ומוסד תואר לפי באוניברסיטאות1, תלמידים כ"ב/36. לוח
TABLEXXII/36.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY DEGREE AND INSTITUTION

)cont.)

חשמ''ג
1982/83

תשמ"ב
1981/82

תש'ים
1979/80

תשלייה
1974/75

תש"ל
1969/70

תשייך
1959/60

תשייט
1948/49

BarHan University בראילן אוניברסיטת

הכל 2423סך 4,3567,2468,6709,4309,830TOTAL
ראשון M23תואר 3,9255,7706,7507,1507,140First degree

ראשונה שנה 176מזה: 1,2351,2601,9002,0002,060Thereof: ifrst year
שני 2725431,0101,2001,300Secondנתואר degree

שלישי תואר 20131210250260Third degree
תעודה 5683100130130Diploma

בתוכניות תלמידים 837196007001,000Students in special
מיוחדות coursesלימוד

UniversityHaifaאוניברסיטת

הכל 6,1556,100TOTAL§2,8394,8026,190סך
ראשון תואר 2,7294,1 195,3505,3005,270First degree

ראשונה שנה מיה. 1,1831,3251,6701,7001,690Thereof: first year
שני תואר 394480§590580Second degree

שלישי תואר 101520Third degree
תעודה 65200300200190Diploma

בתוכניות תלמידים 4589505040Students in special
מיוחדות coursesלימוד

Ben Gurion University of the Negev בנגב גוריון בן אוניברסיטת

TOTAL
First degree
Thereof: first year

Second degree
Third degree
Diploma
Students in special
courses

1,315  3,3084,3004,5704,920
1,284  2,8833,7003,7304,100
680  1,0701,4001,2701,400

 _290420460470
70150130

13  . 7460160140
18 61507080

למדע ויצמן Weizmannמכון Institute of Science

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

בתוכניות תלמידים
מיוחדות לימוד

הכל 419סך  592500460470TOTAL
שני 169תואר  184170160170Second degree

שלישי 250תואר  396320300300Third degree
בתוכניות תלמידים 1210Students in special
מיוחדות coursesלימוד

1 Incl. students from abroad. As of 1976/77 data are based on
institutions' ifles and complementary data (estimates) (see
introduction). Not induded were studentsof the Open University
)see table XXII/46) and sludents in academic courses in faculties
which were approved by the Commission for Higher Education
)about 2,400 in 1982/83). 2 Students in special courses are
included among other students. 3 Students for seconddegree
are included among ifrst degree students. 4 Incl. Tel Aviv
branch from 1959/60 till 1969/70.

מבוססים הנתונים בתשל"ז החל מחו"ל. תלמידים כולל 1

(ראה (אומדנים) השלמות בתוספת המוסדות קובצי על
לוח (ראה הפתוחה באוניברסיטה תלמידים כולל לא מבוא)
במכללות אקדמיים במסלולים תלמידים וכן כ"ב/46),
(כ2,400 גבוהה להשכלה המועצה ע"י שהוכרו מוסמכות
מיוחדות לימוד בתכניות תלמידים 2 בתשמ"ג).
שני לתואר התלמידים 3 התלמידים. יתר בין כלולים
כולל 4 ראשון. תואר לקראת התלמידים בין כלולים

תש"ל. עד מתש''ך אביב בתל השלוחה
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לימוד תחום תואר, לפי באוניברסיטאות1, תלמידים  כ"ב/37. לוח
ומוסד

TABLEXXII/37.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY DEGREE, FIELD, OF STUDY

AND INSTITUTION

שינוי ממוצעאחוז שנתי
Average annual
percent change

"ר,תש"לתשכ"ה תשמ"בתש"םהשל
תשמ"בתשל"ה1964/651969/701974/751979/80981/82

תשל"ותש"ל
1974/751981/82

1969/701975/76

וספרי0 מ ים ט ל םח
Sumberu t e nbs 0 1

הכל 8349,84954,48057,215TOTAL^17,17833סך

ו n םא י centageז sPer
הכל 100.0100.0100.0100.0100.09.92.3TOTALסך

נשים :36.143.342.946.246.89.54.0Thereofמזה: women

Degreeתואר
ראשון 82.879.672.473.973.45.72.0Firstתואר degree

ראשונה שנה :23.627.028.524.822.80.72.2Thereofמזה: ifrst year
שני 10.514.319.718.419.218.33.9Secondתואר degree

שלישי 4.83.85.45.45.420.42.0Thirdתואר degree
1.92.32.52.32.010.00.4Diplomaתעודד,

ראשונה 100.0100.0100.0100.0100.0FIRSTשנה YEAR FOR
ראשון FIRSTלתואר DEGREE

הכל סך  TOTAL

לימודים Fieldתחום of study
הרוח 36.932.931.831.731.50.11.1Humanitiesמדעי

החברה מדעי
הניהול ומדעי 22.428.1עסקים

1.3
24.6
3.9

122.1( 3.3
1.10.9Social sciences

Business and admini
stration sciences

6.34.83.35.04.45.710.0Lawמשפטים
2.92.94.04.44.88.710.0Medicineרפואה

סטטיסטיקה 6.78.3fומתמטיקה, 8.9Mathematics, statistics
המחשב 16.012.4andומדעי computer sciences
פיסיקליים /3.63.6/מדעים 353.66.6Physical sciences
ביולוגיים J3.83.71מדעים 4.3Biologial sciences

2.21.52.52.94.214.621.0Agricultureחקלאות
13.313.314.812.313.03.11.1Engineeringהנדסה

Institutionמוסד
העברית 56.533.423.521.827.35.46.8Hebrewהאוניברסיטה University

14.312.613.711.011.42.71.2Technionהטכניון
אביב תל 16.122.527.129.6אוניברסיטת 23.65.00.0Tel Aviv University
בראילן 8.612.512.313.615.20.41.8Barאוניברסיטת Ilan University
חיפה 4.512.012.912.612.92.42.2Haifaאוניברסיטת University

גוריון כן 6.910.411.39.611.11.0Benאוניברסיטת Gurion University

1 hxcl. students trom abroad (up to 1974/75), and students in
special courses. 

לימור ובתוכניות תשל"ה) מחו"ל(עד תלמידים כולל לא
מיוחדות.
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ותואר לימוד תחום ל*י באוניברסיטאות1, תלמידים  כ"ב/38. לוח
TABLEXXII/38.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY FIELD OF STUDY AND DEGREE

1981/82 תשמ"ב;

ראשוןתואר
First degree

תוארתואר
הכל תעודהשלישישנימזה:סך

הכל SecondThirdDiplomaשנהסך
Totalראשונהdegreedegree

TotalThereof:
first year

כולל 57,21541,96013,15011,0103,0751,170GRANDסך TOTAL

הכל הרוחסך 17,59013,1154,1492,5897881,098humanitiesמדעי total
הכלליים הרוח 6,3165,0271,819887402Generalמדעי humanities

ולימודים ספרויות ,4,7933,8951,19063523033Languagesשפות, literature and
regionalרגיונלים studies

להוראה והכשרה 4,0942,216575808110960Educationחינוך and teacher
training

1,8791,62845720744Artsאמנות
מיוחדות לימודים 183245522105Specialתכניות courses and

miscellaneousושונות
ב.צ.נ. הרוח 325325103Humanitiesמדעי n.s.

הכל החכרהסך 15,41611,2033.3433,78036172Socialמדעי sciences total
החברה 11,8229,4602,9101,97531572Socialמדעי sciences

הניהול ומדעי 3,5941,7434331,80546Businessעסקים and administration
sciences

2,3972,20157614551Lawמשפטים

הכל 3.4612,2956301.14224Medicineרפואהסך total
2,4281,3903521,038Medicineרפואה

רפואיים עזר 1,03390527810424Paramedicalמקצועות courses

 הטבע ומדעי 8.1085,3032,1911,3811.424Mathematicsמתמטיקה and natural
הכל sciencesסך total

סטטיסטיקה ,3,4922,8901,166401201Mathematicsמתמטיקה, statistics
המחשב andומדעי computer sciences
פיסיקליים 2,0391,118459351570Physicalמדעים sciences
ביולוגיים 2,5771,295566629653Biologicalמדעים sciences

1,8161,360550343113Agricultureחקלאות

ואדריכלות 8.4276,4831,7111,630314Engineeringהנדסה and architecture

1 Excl. students in special courses which do not lead to academic שאינן מיוחדות לימוד בתכניות תלמידים כולל לא 1

degree; see introduction. מבוא. ראה אקדמי; לתואר מובילות
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דמוגרפיות תבונות תואר, לפי באונברסיטאות, תלמידים  כ"ב/39.
והשכלה1

TABLE XXII/39.UNIVERSITY STUDENTS, BY DEGREE, DEMOGRAPHIC
CHARACTERIICS AND EDVCATION1

Percentagesאחוזים

V1978/79תשל
ראשון תואר

'התש"לתשכ"ה Firstתשל degreeתוארתואר

שלישישנימזה:
הבל שנהסך

1964/651969/701.974/75'Totalהכל SecondThirdראשונהסך
TotalThereof:degreedegree

first yea 1

כולל 100.0100.0100.0100.0100Aסך 100.0100.0100.0GRAND TOTAL
63.956.757.154.653.1גברים 54.058.466.4Men
36.143.342.945.446.9נשים 46.041.633.6Women

ל י Age/ג
21 41.132.522.820.3jעד 49.1 27.0

) 34.6 40.1
1n ^Up to 21

222425.037.636.034.3(3.4) .<*2224
25  2920.816.526.525.98.7 20.746.031.22529
30  346.16.56.49.8( 5.917.437.03034
35+7.06.98.39.67.617.428.435+

Populalion group and continent ol binh לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת
הכל 98.798.597.196.794.697.197.999.0Jewsיהודיםסך total
הכל 59.955.762.766.868.866.663.247.9Israelישראלסך total
ישראל יליד: 5.35.67.311.312.613.78.44.6Fatherהאב born: Israel
 Asia(2.7)2.23.27.111.513.514.16.0אסיה Africa
אפריקה

 47.845.948.042.841.137.948.740.3Europeאירופה
Americaאמריקה 6.0AsiaAfrica(5.6)(5.5)9.410.28.86.97.3אסיהאפריקה
30.432.525.623.020.325.029.145.1EuropeAmericaאירופהאמריקה

NowJews(10)(2.0)(2.9)1.31.62.93.33.7לאיהודים

2 בגרות Matriculationתעודת certificate2
86.886.682.587.889.889.183.873.2Israeliישראלית
9.19.08.56.84.312.521.5Fromמחו"ל abroad
5.3Other(3.7)4.38.53.73.46.6אחרת

הבגרות2 תעודת Matriculationמגמת trend2
ופדגוגית 42.550.747.740.741.539.936.131.1Humanitiesהומנית and pedagogic

5.72.6Social(3.7)8.28.58.46.87.4חברתית
29.422.322.629.126.528.238.441.2Mathematicsמתמטיתפיסיקלית and physics

11.410.412.215.315.216.815.518.3Biologicalביולוגית
4.4Vocational(2.6)(5.2)5.65.66.65.15.9מקצועית and agricultural
Other(2.4)(1.7)2.92.52.53.03.56.2אחרת

Last school which father attended2
Did not study,
primary or Heder

Yeshiva
General Secondary
Vocational or agri
cnltnral
Other postsecondary or
Jeacer training college

University, Technion
Other

21.3 23.6 27.6 32.3 30.1

9.3
21.0
9.7

6.3

31.8
(0.6)

7.8
21.2
10.8

5.4

30.0
(1.2)

(7.1)
23.1
9.7

7.1
19.9
10.1

7.3
20.4
10.3

(7.3) 6.6 6.2

22.1
(3.1)

21.8
2.2

23.8
1.9

26.3

8.9
23.7
12.5

6.2

21.3
1.1

האב2 למד שבו האחרון הספר בית
25.4 .. לא,למד..יסודי

חדר או
11.5ישיבה

עיוני 23.8תיכון
חקלאי או 11.5מקצועי

או אחר 6.7עלתיכון
למורים מדרש בית

ולגננות
טכניון 20.1אוניברסיטה.

1.0אחר

1 Data through 1974/75 are based on a student census and for
1978/79  on a sample; see introduction.
2 Data through 1969/70 refer to ifrst degree students only. Data
in the 1974/75 column refer to 1973/74.

ונתוני סטודנטים מפקד על מבוססים תשל"ה עד הנתונים 1

מבוא. ראה מדגם; על  תשל"ט
בלבד. ראשון תואר לתלמידי מתייחסים הנתונים תש"ל עד 2

לתשל"ד. מתייחסים תשל"ה בטור הנתונים
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לימודיהם מעב לפי בתשל"ז, ראשון לתואר חדשים סטודנטים  כ"ב/40.
שונות ותכונות בתשמ"א

TABLEXXII/40.NEW FIRST DEGREE STUDENTS IN 1976/77, BY STAGE OF THEIR
STUDIES IN 1980/81 AND VARIOUS CHARACTERISTICS

Percentagesאחוזים

נשרולמדןinסיי
GraduatedStudiedDropped out

כולל סך
X?a

£  11
Grand
total0 _

1 0
*< "£

PI n 5
£*SB £

a
c
£

rz o

PS

c

r: o
£'

till
הכל 100.0100.051.720.621.515.626.812.9Totalסך

51.5100.049.818.023.115.727.112.9Menגברים
48.5100.053.823.319.715.426.512.9Womenנשים

הלימודים בתחילת Ageגיל at starting studies
19 15.6100.049.514.723.318.327.211.0Upעד to 19

20  2135.4100.058.926.620.214.420.910.32021
.222431.3100.051.718.919.914.728.413.62224
25  299.8100.040.819.724.413.834.718.12529
30  343.0100.041.9(21.0)30.6(21.9)27.517.93034
35+4.9100.035.5(10.0)22.9(20.7)41.618.535+

אוכלוסייה Populationקבוצת group
95.7100.052.621.221.315.326.112.6Jewsיהודים

יהודים 4.3100.033.124.722.142.218.6NonJewsלא
(יהודים) לירה Continentיבשת of Birth (Jews)

הכל סך  73.7100.054.422.521.014.724.612.6Israelישראל  total
ישראל יליד: 12.1100.056.826.219.716.423.514.9Fatherהאב Born: Israel

14.6100.049.124.118.812.032.214.9AsiaAfircaאסיהאפריקה
47.0100.055.621.222.315.222.111.4EuropeAmeircaאירופהאמריקה

8.6100.040.915.021.114.538.012.7AsiaAfircaאסיהאפריקה
17.7100.049.618.422.417.927.912.7EuropeAmericaאירופהאמריקה
(יהודים) 'Originמוצא1 (Jews)
23.2100.046.020.819.712.934.314.1AsiaAfircaאסיהאפריקה

64.7100.054.020.422.415.923.611.7EuropeAmeircaאירופהאמריקה
בגרות Matriculationמגמת trend

פדגוגית, ,49.2100:045.320.121.616.133.115.1Humanitiesהומניסטית, pedagogical,
מזרחית ,musicalמוסיקלית, orientalist

,26.714.1Social(11.4)9.6100.053.530.019.8חברתית
22.5100.061.018.024.318.314.76.6Mathematicalphysicalמתמטיתפיסיקלית

14.4100.060.528.123.918.715.69.6Biologicalביולוגית
28.020.822.413.6Vocationalagricultural(12.0)4.3100.049.6מקצועיתחקלאית

לימוד Fieldofתחום study
הרוח 31.5100.044.015.818.314.437.716.8Humanitiesמדעי

החברה 32.6100.053.431.419.411.927.213.7Socialמרעי sciences
2.6100.062.5O.O25.5(12.0)משפטים (24.2)(5.3)Law

ומקצועות 63.763.76.3Medicine(9.1)3.1100.030.0רפואה andpara
רפואיים medicalעזר studies
מדעי 17.3100.056.627.619.712.323.612.5Mathematicsמתמטיקה, sciences

וחקלאית andהטבע agirculture
ואדריכלות 12.9100.062.925.719.011.45.9Engineeringהנדסה and

architecture

1 Israelborn were classified according to fathers continent of
birth.

האב. לידת יבשת לפי מויינו ישראל ילידי 1
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ראשון לתואר ראשונה שנה ללימודי כ"ב/41.מועמדים1 לוח
עדיפות ותחום הרשמה תוצאות מין, לפי באוניברסיטאות,

TABLEXXII/41.CANDIDATES1 FOR FIRST YEAR STUDIES OF FIRST DEGREE IN
UNIVERSITIES, BY SEX, RESULTS OF CANDIDACY AND PREFERRED FIELD OF

STUDY

שינויאחוז
ממוצעשנתי

Average annual

תשמ"בתש"םתשל"ותשל"א
changepercent

תשמ"כתשל"ו1970/711975/761979/801981/82

תשל"ותשל"א
1975/76.1981/82■

1970/711975/76
Thousandsיםאלפ

21.532.835.636.610.42.0Enrollmentsהרקגלת
(נפשות) 16.224.224.625.69.81.0CANDIDATESמועמדים (persons)
הכל TOTALסך

9.014.112.613.111.4גברים 1.2Men
7.210.112.012.58.04.0Womenנשים
:Thereofמהם;

מוסדות ל2 4.16.27.27.210.12.7Appliedפנו to 2 institutions
יותר orאו more

ולומדים 9.012.411.912.27.60.3Haveהתקבלו been accepted and
are studying

לומדים ואינם 1.74.04.34.28.60.8Haveהתקבלו been accepted and
are not studying

5.07.77.78.610.71.9Wereנדחו rejected
עדיפות Fieldתחום 0f preference

הרוח 4.57.96.97.315.7מדעי 1.3Humanities
החברה 3.97.07.67.016.00.0Socialמדעי sciences

0.81.21.71.812.38.3Lawמשפטים
0.81.92.32.128.41.7Medicineרפואה

ומתמטיקה הטבע 2.12.42.82.92.23.5Sciencesמדעי and mathematics
Agriculture(22.2)(13.4)0.20.30.50.7חקלאות

ואדריכלות 2.43.12.52.75.62.1Engineeringהנדסה and architecture
ידוע 1.50.40.20.7Notלא known

Percentagesאחוזים
(נפשות) 100.0100.0100.0100.0CANDIDATESמועמדים (persons)
הכל TOTALסך

55.558.451.051.1Menגברים
O'B'J44.541.649.048.9Women
:Thereofמהם:

ויותר מוסדות ל2 25.725.929.128.2Appliedפנו to 2 institutions
and more

ולומדים 55.551.348.247.6Haveהתקבלו been accepted and
are studying

Have been accepted and לומדים ואינם 10.316.717.416.8התקבלו
are not studying

31.232.031.133.4Wereנדחו rejected
עדיפות Fieldתחוס of preference

הרוח 30.433.328.129.7Humanitiesמדעי
החברה 26.729.631.128.6Socialמדעי sciences

5.25.17.17.2Lawמשפטים
5.37.89.68.8Medicineרפואה

ומתמטיקה הטבע 14.69.911.511.8Sciencesמדעי and mathematics
1.41.42.22.7Agricultureחקלאות

ואדריכלות 16.412.910.411.2Engineeringהנדסה and architecture

1 Up to 1977/78 , senior students who intended to change fieldof
studies were included. As of 1978/79, only freshmen were
included (those who changed field of study in 1981/82 were not
included  3,820 enrollments and 3,520 candidates in 198 1/82).

מועמדות שביקשו ותיקים תלמידים נכללו ז/של"ח עד 1

נכללו מתשל"ט החל לימודיהם. מקצועי להחליף מנת על
בתשמ"ב חוגים מחליפי נכללו (לא בלבד חדשים מועמדים

מועמדים). ו3.520 הרשמות 3,820 
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ומוסד תואר לפי האוניברסיטאות/ מן תארים מקבלי כ"ב/42. לוח
TABLEXXII/42.RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES', BY DEGREE

AND INSTITUTION

ךתש"ט ש" Degreeתשמ"ב*trtpnתשל"התש"לתשכ"הת 1981/82'1948/491959/601964/651969/701974/751979/80תואר

כולל 1931,2372,4915,5668,7999,37110,088GRANDסך TOTAL
ראשון 1357791,7584,0646,6386,7407,396Firstתואר degree
שני 483376428071,2331,6521,754Secondתואר degree

שלישי 108191238273378353Thirdתואר degree
457655601585Diplomaתעודה

העברית2 Hebrewהאוניברסיטה University2
הכל 587071,6622,6223,1242,3962,674TOTALסך

ראשון 3151,1131,8491,9991,4301,773Firstתואר degree
שני 48323477411681594595Secondתואר degree

שלישי 106972135145130106Thirdתואר degree
227299242200Diplomaתעודה

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
Second degree
Third degree

Technion Israel Institute of Technology
1,337 1,347 1,372 1,032

לישראל טכנולוגי מכון
565 464 135

 הטכניון

404 134327911,1401,045952
48115177165226289
121854245366


10432330

אנ תל Tel:יבאוניברסיטת Aviv University
181261,2031,9952,4522,682
121059351,6321,7341,957
621141220527510

_4248385
123119108130

בראי BarIlanלןאוניברסיטת University
481264238131,2651,294
481083096491.0451,069

_1847100121127
_93423

67556575

חיפה \אוניברסיטת UniversityHaif:
_1878421,0151,156
_1577238631,023
_146873

301058460

הכלסך
ראשוןתואר
שניתואר
שלישיתואר
תעודו
r

הכלסך
ראשוןתואר
שניתואר
שלישיתואר
תעודו

הכלסך
ראשוןתואר
שניתואר
שלישיתואר
תעודה

הכלסך
ראשוןתואר
שניתואר

תעודה

Ben Gurion University of the Negev'
836 775 537 23
622 623 495 23
117 59 8 _
7 14 

90 79 34 34

Weizmann Institute of Science1
109 121 116 76
43 57 45 31
66 64 71 45

בנגב* גוריון בן אוניברסיטת

12
11
1

למדעי ויצמן מכון

הכל סך
ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

הכל סך
שני תואר

שלישי תואר
1 Excl. first degree recipients of the Open University (38 in
1981/82). 2 Including recipientsofdegrees from the TelAviv
branch since 1962/63. 3 Recipients of degree up to 1963/64
were included in the Hebrew University.

38) הפתוחה באוניברסיטה ראשוז תואר מקבלי כולל לא 1

בתל מהשלוחה תארים מקבלי כולל 2 בתשמ"ב).
תשכ"ד עד תארים מקבלי 3 ואילך. מתשכ"ג אביב

העברית. באוניברסיטה נכללו
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תחום תואר, לפי האוניברסיטאות, מן תארימ כ"ב/43.מקבלי לוח
ומוסד לימוד

TABLEXXII/43.RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES, BY DEGREE,
FIELD OF STUDY AND INSTITUTION

שינויאחוז
ממוצעשנתי
annualAverage
changepercent

לימרד רתחום "ב*u7n"0תשל"ה*תש"לתשכ"התואר Degreeחשמ and field of study
תשמ"בתשל"ה1981/82*1964/651969/701974/751979/80

תשל"התש"ל
1974/751981/82
1969/701974/75

ממספ ם י טר ל ח םו י
e numbers<S O 1U tA

הכל 2,4915,5668,799937110,088TOTALסך
Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.011.62.1TOTALסך
נשים :29.438.143.045.115.6Thereofמזה: women

Degreeתואר
ראשון תואר

1 96.3
73.075.572.073.312.61.6First degree

שני 14.514.017.617.410.65.0Secondתואר degree
שלישי 3.74.34.04.03.52.94.2Thirdתואר degree

8.27.46.45.88.7תעודה 1.5Diploma

 ראשון 100.0100.0100.0100.0100.0FIRSTתואר DEGREE 
הכל TOTALסך

לימוד Fieldתחום of study
הדוח 31.731.427.627.112.34.3Humanitiesמדעי

החברה מדעי
הניהול ומדעי עסקים

},.25.8
0.9

( 30.7
ן 3.1

33.420.95.4Social sciences
Business and adminis
tration sciences

8.75.94.24.02.63.8Lawמשפטים
0.70.91.84.1Medicineרפואה

סטטיסטיקה )3.1ןמתמטיקה, 4.6Mathematics, statistics
המחשב 1.7.711.50.61.9andומדעי computer sciences
פיסיקליים 3.82APhysicalןמדעים sciences
ביולוגיים Jמדעים .

4.2{ 4.9Biological sciences
2.52.92.23.817.56.3Agricultureחקלאות
17.420.918.516.119.32.1Engineeringהנדסה and

architectneואדריכלות
Institutionמוסד

העברית 63.345.430.121.223.91.6האוניברסיטה 1.7Hebrew University
24.619.417.215.512.98.82.3Technionהטכניון

תלאביב 6.023.024.625.726.514.92.9Telאיניברסיטת Aviv University
בראילן 6.17.69.815.514.52.09.2BarIlanאוניברסיטת University

חיפה 3.910.912.813.85.9Haifaאוניברסיטת University
בןגוריון 0.67.49.28.43.7BenGurionאוניברסיטת University

ofבנגב the Negev
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ודרגה גיל מין, לפי באוניברסיטאות1, האקדמי כ"ב/44.הסגל לוח
TABLEXXII/44.ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES1, BY SEX, AGE AND DEGREE

שנה כל ינואר ;Personsנפשות; January of each year

Degreeדרגה

הוראה אקדמיעוזר סגל
ב.צ.נומחקראסיסטנטאסיסטנטמדריךמרצהפרופסרפרופסור

הכל המניי]סך TeachingAcademicא'ב'מדריךדוקטורמרצהבכירחברמן
TotalProfessorAssociateSeniorLecturerInstructorInstructorAssistantAssistantand resestaff

professorlecturer(senior)BAarch assin.s.
stant

197729,3295668341,3191,5662211,0237887301,8841977
19799,6807318851,4541,5192591,1367358422,049701979

נפשות  הכל סך 198010,2377849431,5381,6352301,1698248812,160731980 TOTA I persons
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

נשים :32.04.38.217.130.541.341.640.547.748.717.8Thereofמזה: women

Ageגיל
24 6.40.10.20.40.83.26.525.61.5Upעד to 24

24  2921.71.01.71.63.49.218.642.544.152.72.92429
303420.10.82.38.029.740.640.834.528.814.017.63034
35  3913.22.68.320.526.622.316.49.79.84.010.33539
404413.014.926.025.917.312.79.94.45.42.314.74044
45  499.019.623.216.69.35.74.82.92.30.714.74549
121.017.111.06.94.45.21.71.60.516.2iO.י5054 54
55595.017.712.79.53.63.52.00.70.70.110.35559
60  642.512.45.04.11.60.40.80.20.47.46064
65+1.910.03.62.71.30.80.60.10.34.465+

(שנים) חציוני 35.752.647.543.838.134.933.830.629.927.346.0Medianגיל age (years)

1 Incl. parttime employed in all tracks (e.g., regular, parallel and external teachers); excl.
administrative and technicalstaff(12,009 in 1980).
2 Incl. staffwith grade not known.

מן ומורים מקביל רגיל, (כגון המסלולים ככל חלקיות במשרות מועסקיס כולל 1

ב1980). נפשות 12,009) וטכני מינהלי סגל אנשי נכללו לא החוץ).
ידועה. לא שדרגתם סגל אנשי כולל 2
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ודרגה תחום לפי באוניברסיטאות/ האקדמי הסגל  ב"ב/45. לוח
TABLEXXII/45.ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES1, BY SCIENTIFIC FIELD OF STUDY AND DEGREE

שנה כל ינואר שלמות; משרות ערך Fulltimeשווי equivalents; January of each year

מדעי הכלתחוס סך
total

Degreeדרגה

Scientiifc field
oo_ o

F£.£

ex?!
.lf2
1

glJ

c

fS o

|P
F

io w,a g

<י>

h c
D 3
3 z
.x>

c
2 |~

n\
o

n> "

משרות  19798,053.1708.8820.21,302.61,264.7232.1860.9625.6583.51,606.847.91979  posts
משרות  הכל סך 19808,346.7769.8857.11,388.41,363.5211.1862.7621.1603.41,618.351.31980 TOTAL  posts
אחוזים 100.0 100.09.210.316.616.32.510.37.47.219.40.6 percentages

הרוח 100.0מדעי 21.97.39.323.324.14.59.74.24.912.10.6Humanities
החברה 100.0מדעי 17.15.07.114.218.61.86.95.46.333.80.9Social sciences

100.0משפטים 1.810.98.914.320.85.29.64.46.918.90.1Law
100.0רפואה 5 911.612.820.315.11.69.18.36.214.70.3Medicine

ומתימטיקה הטבע 100.0מדעי 25.713.113.414.17.32.111.710.26.121.60.4Sciences and mathematics
100.0חקלאות 2.512.411.013.414.33.06.75.27.126.8Agriculture

ואדריכלות 100.0הנדסה 13.011.213.817.69.50.513.513.713.16.80.3Engineering and architecture
מוגדר 100.0לא 4.26.53.57.725.61.817.75.49.820.11.7Undeifned

מתוקצבים 100.0מחקרים 7.95.06.115.125.61.98.63.58.925.2Budgeted research
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

:Thereofמזה:
הרוח 17.519.730.432.440.920.412.414.913.525.7Humanitiesמדעי

החברה 9.211.814.519.512.911.312.315.129.630.5Socialמדעי sciences
ומתימטיקה הטבע 36.933.421.511.522.829.135.221.928.419.8Sciencesמדעי and mathematics

ואדריכלות 16.117.313.77.62.816.923.923.64.56.8Engineeringהנדסה and
architecture

n

I Excl. administative and technical staff (10,635 fulltime equivalents in 1980). כ1980). שלמות משרות ערך שווי 10,635) וטכני מינהלי סגל כולל לא 1 ;§



THE OPEN UNIVERSITY הפתוחה האוניברסיטה

לימוד ושנת תחום מין, לפי הפתוחה, האוניברסיטה של האקדמי למסלול נרשמים  כ"ב/46. לוח
TABLEXXII/46.STUDENTS ENROLLING IN ACADEMIC COURSES OF THE OPEN UNIVERSITY, BY SEX, FIELD AND YEAR

OF STUDY

<0
00

O
P
U

a
1U

הכלסי.
Total

נרשמים
חרשים

New students

וזוורים Studentsנרשמים reenrolling

ראשונה שנה
First year

שנייה שנה
Second year

שלישית שנה
Third year

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

13,5958,7723,7568062611981/82תשמ''ב

הכל סך 13,8368,6533,8959343541982/83תשמ"ג TOTAL

נשים :hereof"!7,4194,7282,095450146מזה: women

והחברה הרוח 9,2725,7232,665645239Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה הטבע 4,5642,9301,230289115Sciencesמדעי and mathematics

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

והחברה הרוח 67.066.168.469.167.5Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה הטבע 33.033.931.630.932.5Sciencesמדעי and mathematics

הנשים Percentאחוז women

הכל 53.654.653.848.241.2TOTALסך

והחברה הרוח 61.162.062.752.943.1Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה הטבע 38.440.234.637.737.4Sciencesמדעי and mathematics



adult education מבוגרים חינוך

החינוך משרד מטעם למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים ב"ב/47. n^
והתרבות

TABLEXXII/47.PUBLIC HEBEREWCOURSES FOR ADULTS, SPONSORED BY THE
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Januaryeach year . שנה כל ינואר

הכל :Thereofמזה:Totalסך

לומדיםכיתות
עכורהUlpanimאולפנים אולפני

Work 1ז11ח3ק1(1

ClassesStudentsלומדיםכיתותלומדיםכיתות
ClassesStudentsClassesStudents

195180814,437329078190
I96080613,135661,13832496
197080014,4841793.5191272,068
198097517,4233266,4621172.040
198180314,0812524,5791122.240
198279611,9192724,0921041.602
198392115,0142734,2551101.942

מקצועית והשתלמות להכשרה1 בקורסים לומדים  כ"ב/48. לוח
והרווחה העבודה משרד מטעם למבוגרים

TABLEXXII/48.STUDENTS IN VOCATIONAL TRAINING COURSES' AND
SUPPLEMENTARY TRAINING FOR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY OF

LABOUR AND SOCIAL WELFARE

1982

הכל195019601970197519801981 הכשרהסך מוה:
TotalThereof:

training

הכל 7,91711,40314,86428,33231,30237,00535,91430,834TOTALסך
הקורס Typeסוג o ( course
מקצועית 7,2735,26310,02418,75724,67930,56530,83430,834Elementaryהנשרה vocatio

nal training
6446,1404,8409,5756,6236,4405,080Supplementaryהשתלמות vo

cationalמקצועית training

Vocationמקצוע
5,429833650620427230109Buildingנניי;

,9655.2364,1853מתכת 1732,6833,2653,1142.97SMetal work
87362169186343477569425Woodעץ work

טכנאות, 1655,5499,15410,00010,0742הנדסאות. 12.547 12,547Practical engineering.
technicalהדרכה'' work and

instruction5
2,0271,3761,5081,4191,011Mechanicsמכונאות

ואלקטרוניקה 3,5452,6884.0434,1063,583Electricityחשמל and

בית. 1,022.2.9295,5253,5114.111כלכלת 3.256■ 3,111
eicLironics

Domestic economy.
hotelמלונאות, keeping, .

וכד' sewingתפירה etc.
נהיגה

1 t/MI JUG.5,5255.7458.1X24.9173,000Driving
4,1024,5295.1155.9374,179Miscellaneousשונות

1 Excl. on the job training. 2 In 1982 there were 8,311
students of practical engineering and technical work and 1,850
graduate students. See introduction. 3 Studying in the
Government Institution for Technological Training.

1982 בשנת כולל 2 בעבודה. אימון כולל לא 1

ראה פרויקטנטים. ו ו850. וטכנאות הנדסאות תלמידי 8,311
הממשלתי המכון במסגרת הלימודים 3 במבוא.

טכנולוגית. להכשרה
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ופיתוח מחקר כ"ג. פרק

1981/82 הכספים לשנת מתייחסים הנתונים
הותאמו כך ולשם (1982 מרס  1981 (אפריל
ספטמבר  1981 (אוקטובר האקדמית השנה נתוני

הכספים. שנת עם באוניברסיטאות (1982

באוניברסיטאות למו"פ הוצאות
כ"ג/42) (לוחות

והסברים הגדרות

מחקרים מיוחד: מימון בעלי מחקרים
המוסד של השוטף לתקציב מחוץ הממומנים
נפרדת. חשבונות הנהלת עבורם ושמנהלים האקדמי
היחידה של המדעי התחום .. מדעי תחום
הסיווג ופיתוח. מתקר בה שמתבצעים הארגונית
אקדמיים לימוד מקצועות סמלי "מפתח פי על נקבע
לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ועלתיכוניים",

.1974
בפרק מופיעים האוניברסיטאות סגל על נתונים

כ"ב.

מקורות
לשנת מתייחסים 1970/71 לשנים הנתונים
לשנה  ואילך 1974/75 בשנים ואילו הכספים
הטכניון, למעט (אוקטוברספטמבר), האקדמית
אקדמית. לשנה השנים בכל הנתונים מתייחסים שבו
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. בפרסום פירוט ראה האוניברסיטאות.

מחקר במכוני למו"פ הוצאות
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

ופייתוח 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 והמתורולוגיה המקורות ולפיתוח. למחקר
הפרסומים בסדרת במפורט תוארו הסקרים
לגבי  502 מס' בפרסום הלשכה: של המיוחדים
ו704 581 מס' בפרסומים האוניברסיטאות,
הסטטיסטי לירחון וב"מוסף התעשייה, לגבי
המחקר. מכוני לגבי  1980 ,4 מס לישראל",
ההמלצות עם תואמו שננקטו והסיווגים ההגדרות
והארגון אונסק"ו מטעם זה בתחום הבינלאומיות

ולפיתוח. כלכלי לשיתוף
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
כ"ג/1) (לוח

והסברים הגדרות

משרדי רווח: כוונות ללא ומוסדות ממשלה
וציבוריים, ממשלתיים מחקר מכוני ממשלה,
והסתדרות. לאומיים מוסדות המקומי, השלטון

המוכרים המוסדות שבעה אוניברסיטאות.
כ"ג/2). בלוח פירוט (ראה

פרטיים עסקיים, מוסדות וחקלאות: תעשייה
כולל והחקלאות, התעשייה בענפי וציבוריים

הביטחונית. 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

.1980 .4 מסי מוסף",  לישראל סטטיסטי ירחון ראה ו
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כ"ג/8) (לוח תעשייה

והסברים הגדרות

חלק לפחות במו"פ שעבד מי כל במו"פ: עוסק
הנסקרת. בשנה עבודתו מזמן

בעליתואראקדמי מועסקים כוללים 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

מקורות

והטכנאים ההנדסאים האקדמאים, על הנתונים
בתעשיה. מו"פ סקר במסגרת נאספו

פטנטים לרישום בקשות
"ג/9) כ (לוח

המשפטים. משרד הפטנטים, רשם המקור.
לרישום הבקשה הגשת בין בזמן הפרש יש כי יצוין,

אישורה. לבין פטנט

ומסופים אלקטרוניים מחשבים
והסברים הגדרות

המותקנים מחשבים כוללת הסקר אוכלוסיית
עסקיות. שירות ובלשכות במפעלים במוסדות,
כבעלות שהם מחשב, בהם שמותקן מוסדות מספר
שונות, בכתובות נמצאים אך אחת פירמה של
של מחשבים נכללו לא נפרדים. למוסדות נחשבים 

האוירית התעשייה תע"ש, הביטחון, מערכת
הנרכשים מחשבים נכללו לא אף שלה. הבת וחברית

ומוסדות. פרטים ידי על ישיר ביבוא
לקלוט המסוגל מתקן הוא אלקטרוני מחשב
הוראות לפי פעולות סדרת לבצע אינפורמציה,
הנתונים עם יחד שבתוכו, בזיכרון הנאגרות
לשנות פעולות, על לחזור רגע, באותו בו המעובדים
תוצאות את ולפלוט הצורך במידת פנימיות הוראות

בתעשייה מו"פ
כ"ג/8,7)ג (לוחות

והסברים הגדרות

והוצאות משכורת עבורה, שכר מפעלים,
 י"ד בפרק הגדרות ראה נוספות: ענודה

תעשייה.
כלי עזר, חומרי גלם, חומרי .. ואנרגיה חומרים
משנה; פחות שימושם שתקופת ומכשירים עבודה

וכד'. חשמל מים, דלק.
עבודות ביצוע עכור חוץ לגורמי תשלומים
עבור תשלומים כוללים אין ופיתוח: מחקר

פטנטים.
לצורכי ובציור 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
ב"ג/5) (לוח מחקר מכוני

והסברים הגדרות

לפחות במו"פ שעבד אקדמאי במו"פ: עוסק
הנסקרת. בשנה עבודתו מזמן חלק

מקורות
שאלונים מתוך סוכמו חוקרים על הנתונים

מילאו. שהחוקרים אישייט

.1979 ,2 מס' שם. ראה, 2

.1981,11 מסי מוסף"  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון פורסמו 1980 לשנת האלקטרוניים המחשניס סקר של המפורטות ההוצאות 3
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הבראה, דמי כגון: פעמיים, חד תשלומים (ג)
משכורת משכורת, הפרשי מקצועיח, 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,
כ"ג/10) (לוח למועסק הממוצע השכר בחישוב
חד תשלומים נכללו לא בכלל ועד 1974 עד
נ החל אלה. תשלומים גם נכללו ב1975 פעמיים.
ערך מס גם לשכר נוספות הוצאות כוללות 1976
ומוסדות מלכ"רים ידי על ששולם שכר על מוסף

פיננסיים.
דמי המחשכים: של ותחזוקה שכירות דמי
השכירות דמי לדצמבר; בדולרים ותחזוקה שכירות
הצמוד ההיקפי הציוד בעבור תשלומים גם כוללים
בבעלות הוא המחשב בהן ביחידות למחשב.
והתחזוקה השכירות לדמי זקיפה נערכת המוסד,

הנוסחה: לפי החודשיים,

חודשיים שכירות דמי +
הקנייה מדמי 2092)

\2

קבוצות לחמש מוינו המחשבים המחשב: גודל
למשמרת והתחזוקה השכירות דמי פי על גודל
את מבטא השכירות דמי שגובה הנחה מתוך אחת,

המערכת: היקף גודל
לחודש ויותר $ 75,000  ענקים

לחודש $ 30,00074,999  גדולים
לחודש $ 7,00029,999  בינוניים
לחודש $ 2,0006,999  קטנים

לחודש. $ 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
עלייה השנים: במשך גודל קבוצות בין מעברים
או היקפי, ציוד מהוספת כתוצאה גודל בקבוצת

מפחת. כתוצאה גודל בקבוצת ירידה
במפעלים נתונים עיבוד על אחרות הוצאות
חכירה על הוצאות (א) מחשב: כהס שמותקן
הוצאות בדצמבר, מחשב תוכניות של קנייה ו/או
מחוץ גורמים ידי על שבוצעה תוכנה עבור ששולמו
פותחה אשר וכו'), עצמאיים (מתכנתים למפעל
הקשורים חומרים על הוצאות (כ) המפעל; עבור
שכירות, ו/או קנייה כולל המחשב, בהפעלת ישירות
מתכלה וציוד ניקוב כרטיסי למחשב, נייר כגון:
הוצאות (ג) וכו'; דיסקים מגנטיים, סרטים אחר,
וכר', הדפסה ניקוב, עבור הוצאות כגון אחרות, חוץ

במחשב. לעיבוד פרט

נכללים: לא קריאים. מסמכים בצורת התהליך
(כגון חשבונות להנהלת קונבנציונליות מכונות
Electronic) אלקטרוניות חישוב מכונות ,(1BM 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
שקיים במוסדות מועסקים המועסקים: מספר
עבודתם ושעיקר בסקר שנחקרו מחשב, בהס
בסקרים נחקרו בכלל ועד 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
ב974ו 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 כלולים:
בדצמבר חלקית) עבדו אם (גם התשלום בגיליונות
זמנית שנעדרו עובדים וכן בספטמבר), (ב1973
חופשה מילואים, שירות מחלה, בגלל מהעבודה

וכו'. תשלום ללא
במפעלים המועסקים  1973 עד נבללו לא
נכללו ב1974 והחל זעירים, מחשבים רק בהם שיש
שעבודתם עובדים נכללים לא כן אלה. עובדים גם
המפעל, עובדי אינם אך במפעל, למחשב קשורה
או חוץ) (עובדי קבלנית בעבודה עוסקים אלא
והמשתמשים מחשב להם שאין במפעלים העובדים
מדענים גם נכללים לא אחר. מפעל של במחשב
והחינוך המחקר במוסדות במחשבים המשתמשים

עבודתם. עיקר זו שאין
עבורה הוצאות ומשכורת, עבודה שכר
שכר (א) חדפעמיים: ותשלומים אחרות
למועסקים ששולמו ברוטו ומשכורת עבודה
המופיעים 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
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בעלי מסופים מדפיסים: תקשורת מסופי ב.
נקלטים או למחשב מוזנים נתונים הדפסת כושר

מהמחשב.
מסופים מרחוק: אוצוות לעיבוד מסופים ג.
לשם ונתונים תוכניות להזנת בעיקרם המשמשים
אולם העיבוד, תוצאות ולקבלת כמחשב עיבוד
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
מהודעות והמסחר, התעשייה משרד של ומיכון ציוד

מקצועיים. ומפרסומים בעיתונות

החקירה שיטת

בדואר שנשלחו שאלונים מתוך נתקבלו הנתונים
הסקר. במסגרת הנכללים המפעלים כל אל

העבודה שטח גודל מרכזי. זכרון נפח
עיבודיו. את המחשב מבצע שבתוכו

המחובר התקן זעיר: מסוף לרבות  מסוף
במרחק או המחשב כקירבת 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. בעיקר המשמשים
עצמאיים במחשבים פעלו זמנם עיקר אך כמסופים

במחשבים. אלא כמסופים, בסקר נכללו לא
מברקים להעברת וטלפרינטרים טלקס מכשירי
בסקר נכללו לא כמסופים, מזמנם חלק ששימשו
המותקנים מסופים נכללו לא כן כמו כמסופים.
שנחקרו למחשבים הקשורים הביטחון במערכת

הביטחון. למערכת שייכים שאינם בסקר,
קבוצות: ל3 חולקו המסופים

להצגת במסך מצויירים מסופים צג: מסופי א.
מהמחשב ונקלטים המחשב אל משוררים נתונים

גרפית). בצורה או אותות (בצורת

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1970/71 אקדמיים במוסדות ופיתוח במחקר תשומות 502
תיכונית ועל אקדמית השכלה בעלי בין במו"פ העיסוק 593

1974
באוניברסיטאות ופיתוח במחקר תשומות 571

1972/731976/77
1976/19771979/80 בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 704
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national expenditureonrs d למו"פ הלאומית ההוצאה
ההנדסה, הטבע, במדעי למו"פ הלאומית1 ההוצאה  ו. ב"ג/ לוח

והרפואה החקלאות
TABLEXXIII/1.NATIONAL EXPENDITURE1ONRAD IN SCIENCES, ENGINEERING,

AGRICULTURE AND MEDICINE
*1981/82

At current prices שוטפים במחירים

מבצע מיגזר
הכל סך
Total

Financing sector2 מממן2 מיגזר

Operating sector

ממשלה
ללא ומוסדות
רווחי כוונת
Government

and
nonproift
institutions1

אוניברסיטאות
Universities

תעשייה
וחקלאות
Industry
and

agriculture

is million שי מליוני
הכל 7,301.0837.5סך 4,552.91,910.6TOTAL

ללא ומוסדות 507.2ממשלה 431.176.1Government and non

רווח profitכוונת institutions

2,218.3837.5אוניברסיטאות 1,334.246.6Universities

וחקלאות 4,575.5תעשייה 2,787.61,787.9Industry and agriculture

n xentage s Peוזים re

הכל 100.0100.0סך 100.0100.0TOTAL

ללא ומוסדות 6.9ממשלה 9.54.0Government and non

רווח profuכוונת institutions

30.4100.0אוניברסיטאות 29.32.4Universities

וחקלאות 62.7תעשייה 61.293.6Industry and agriculture

הכל 100.011.5סך 62.326.2TOTAL

ללא ומוסדות 100.0ממשלה 85.015.0Government and non

רוויו proiftכוונת institutions

100.037.8אוניברסיטאות 60.12.1Universities

וחקלאות 100.0תעשייה 60.939.1Industry and agriculture

1 Incl.R* D expenses of the defence system and expenses on
buildings, which serveforRA D purposes, in the various sectors;
Excl. the Atomic Energy Commission. 2 Financing by
pirvate 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 ifnancing by government and nonprofit
institutions. 3 Most of the ifnancing 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 ירי על המימון 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 and development (R&D) (מו"פ) ופיתוח למחקר הוצאות
in universities באוניברסיטאות

(מו"פ) ופיתוח למחקר והוצאות כוללות הוצאות כ"ג/2. לוח
המוסד לפי באוניברסיטאות,

TABLEXXIII/2.TOTAL EXPENDITURE AND EXPENDITURE ON RESEARCH AND
DEVELOPMENT (R&D) IN UNIVERSITIES, BY INSTITUTION

שוטפים Atבמחירים current prices
n||§

U <.
8

P <PIA/p "DC a0

הכל סך
Total?.IrIso .

g=
ci/fI?

r 3
pf .^
כ* £
' c cr £

.^ 4"
GC <

^>gc
r c

£_05r~~ c
n w" CQ"1

c

n

י1970/71 שימל 6וני nI Sm Hli1970/71
כוללות' 38.07.8הוצאות n.\6.83.21.55.2 1.1TOTAL EXPENDITURE1

כוללות הוצאות
אחו
100.0

ס י ן
100.0 100.0100.0100.0

Percentages
100.0 100.0 100.0TOTAL EXPENDITURE

הכל סך  למו''פ 44.743.8מזה: 42.535.529.30.694.2 3.8Thereof: on R&D total
שוטף 32.733.3.מתקציב 28.128.727.467.9 Intramural research .

מיוחד 12.010.5ממימון 14.46.81.90.626.3 3.8Separately budgeted
מיוחד ממימון 26.724.0מו"פ 33.819.06.6100.027.9 100.0Separately budgeted R&D

מס''ה asנאחוז percent of total
למו"פ expenditureההוצאה on R&D

ש'מלי1974/75 Iוני S million1974/75
כוללות1 20.0(■.130הוצאות 37.825.612.09.316.8 8.9TOTAL EXPENDITURE1

כוללות הוצאות
ו ח א
100.0

ם י ז
100.0 100.0100.0100.0

Percentages
100.0 100.0 100.0TOTAL EXPENDITURE

הכל סך למו''פ 46.143.8מזה: 45. /37.930.911.598.8 35.4Thereof: onR&Dtotal
שוטף 34.932.2מתקציב 30.529.926.710.381.2 22.6Imramural research
מיוחד 11.211.5ממימון 14.68.04.21.217.6 12.8Separately budgeted

מיוחד ממימון 24.326.3מו"0 32.421.213.610.517.8 36.3Separately budgeted R&D
מס''ה asנאחוז percent of total

למו"פ expenditureההוצאה on R&D
§ ל.י1978/79 ש'מ 0וני nI Sm i 1 1 i1978/79 §

כוללות1 697.8103.8הוצאות 180.9157.460.259.882.8 52.9TOTAL EXPENDITURE1
הכל סך למו"ס 292.349.8מזה. 82.949.217.22.475.9 14.9Thereof: onR&Dtotal

שוטף 226.136.7מתקציב 58.840.115.41.962.3 10.9Intramural research מיוחד 66.213.1ממימון 24.19.11.80.513.6 4.0Separately budgeted

כוללות והוצאות n א
100.0

ם י ז

100.0 100.0100.0100.0
ages

100.0
Percent

100.0 100.0TOTAL EXPENDITURE
הכל סך למו"פ 41.948.0מזה; 45.831.228.64.091.7 28.2Thereof: onR&Dtotal

שוטף 32.435.3מתקציב 32.525.425.63.275.3 20.6Intramural research
מיוחד 9.512.7ממימון 13.35.83.00.816.4 7.6Separately budgeted

מיוחד ממימון 22.626.3מו"פ 29.118.510.520.817.9 26.8Separately budgedet R&D
מס"ה asכאחת percent of total

למו"פ expenditureההוצאה on R&D

1 Current expenditure and expenditure on separately budgeted
research with deduction of overheads. Incl. expenditure in non
academic units, part of whose services were imputed to the
estimate of expenditureonRA D.

מיוחד מימון כעלי למחקרים והוצאות שוטפות הוצאות 1

לאאקדמיות ביחידות הוצאות כולל עליהם. התקורה בניכוי
למו"פ. ההוצאות לאומדן נוקפו משירותיהן שחלק
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באוניברסיטאות1, השוטף מהתקציב למו"ג! הוצאות ב"ג/3. לוח
ומוסד מדעי תחום לפי

TABLEXXIII/3.EXPENDITURE ON R&D FROM CURRENT BUDGET IN

UNIVERSITIES1, BY SCIENTIFIC FIELD AND INSTITUTION
1978/79

At current prices שיטפיס כמחיייס
a

O.jj C
*.ng §

הכל pitסך
r§>§ih

רפואהחקלאות
TotalHiAgircultuerMedicineESS

If
נ ו י ל ש'מ million1י s

הכל 226.1143.724.03.725.529.2TOTALסך
העברית 58.828.63.714.212.3Theהאוניברסיטה Hebrew University

טכנולוגי 3.81.3Technion_36.713.518.1הטכניוןמכון Israel Institute
ofלישראל Technology

אביב תל 40.122.63.36.77.5Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 5.8BarHan_15.49.6אוניברסיטת University
חיפה 1.9Haifa_1.9אוניברסיטת University

בןגוריון 10.97.12.60.80.4BenGurionאוניברסיטת University
ofבנגב the Negev

למדע ויצמן 62.362.3Weizmannמכק Institute
of Science

י ז ו וו escentםא a £Per
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

העברית 26.019.9100.055.742.0Theהאוניברסיטה Hebrew University
טכנולוגי 16.39.475.514.74.5Technionהטכניוןמכון Israel Institute

ofלישראל Technology
אביב תל 26.425.6Tel_17.715.713.6אוניברסיטת Aviv University
בראילן 6.86.719.8BarIlanאוניברסיטת University
חיקה 0S6.6Haifaאוניברסיטת University

בןגוריון 4.84.910.93.11.5BenGurionאוניברסיטת University
ofבנגב the Negev

למדע ויצמן 27.543.3Weizmannמכון Institute
of Science

הכל 100.063.610.61.611.312.9TOTALסך
העברית 100.048.76.224.220.9Theהאוניברסיטה Hebrew University

טכנולוגי מכון  10.23.6Technion_100.036.849.4הטכניון Israel Institute
ofלישראל Technology

תל.אביב 100.056.38.216.818.7Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 100.062.637.4BarIlanאוניברסיטת University
חיפה 100.0Haifa_100.0אוניברסיטת University

בןגוריון 100.064.624.07.34.0BenGurionאוניברסיטת University
ofבנגב the Negev

למדע ויצסן 100.0100.0Weizmannמכון Institute
of Science

1 Excl. separately budgeted expenditure. מיוחד. מ1^ בעלי למחקרים הוצאות כולל לא
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באוניברסיטאות, מיוחד מימון בעלי מחקרים על הוצאות כ"ג/4. לוח
ומוסד מדעי תחום לפי

TABLEXXIII/4.EXPENDITURE ON SEPARATELY BUDGETED RESEARCH,
BY SCIENTIFIC HELD AND INSTITUTION

שוטפים Atבמחירימ current prices

הנדסה
מדעיואדריכלותמדעי
הריחמדעיEngineeהטבע

רכל ומשפטיםההברהרפואהחקלאותrtngומתימטיקהסך
TotalScience andandAgricultureMedicineSocialHumanities

mathematicsarchitecsciencesand law
ture

שאלפ usanי dISt h o

1970/714,538.12,311.2230.1 703.6697.2344.8251.21970/71
1974/7514,612.06,618.6331.7 2,713.61,960.51,443.51,544.11974/75
1978/7966,255.931,347.42,399.6 12,614.89,392.25,255.94,536.71978/79
1979/8067,845.8 '148,341.16,064.7 28,708.09,999.4 12,072.3 21,308.01979/80

םאחו י Percentagesז

1970/71100.050.95.1 15.515.47.65.51970/71
1974/75100.045.22.3 18.613.49.910.61974/75
1978/79100.047.93.7 19.214.38.06.91978/79

הכל סך  1979/80100.046.54.2 19.714.68.26.81979/80  TOTAL
העברית 100.036.011.1האתבדסיטה 28.816.18.0The Hebrew University
למחקר הטכניון 100.011.8מוסד 82.74.01.5Technion R&D

Foundationולפיתוח
אביב תל 100.045.5אוניברסיטת 11.818.04.620.1Tel Aviv University
בראילן 100.053.2אוניברסיטת 32.614.2BarIlan University

חיפה _100.037.5אוניברסיטת _37.724.8Haifa University
בךגוריון 100.062.2אוניברסיטת 20.68.56.02.7BenGurion University

ofבנגב the Negev
למדע ויצמן 100.099.9מכון 0.1Weizmann Institute

of Science

הכל 100.0100.0100.0סך 100.0100.0100.0100.0TOTAL
העברית 36.929.1100.0האוניברסיטה 73.973.144.0The Hebrew University
למחקר הטכנוין 20.65.0מוסד 85.05.64.3Technion R&D

Foundationול5יתוח
אביב תל 13.813.4אוניברסיטת 8.216.87.740.1Tel Aviv University
בראילן _3.13.1אוניברסיטת _10.65.6BarIlan University
חיפה _0.80.7אתיברסיטת _3.93.1Haifa University

בןגוריון 6.48.7אוניברסיטת 6.83.84.72.5BenGurion University
ofבנגב the Negev

למדע ויצמן _18.440.0מכק 0.4Weizmann Institute
of Science

1 Incl. scientiifc field not known.
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SURVEY OF RESEARCH INSTlTUTliS מחקר מכוני סקר

מחקר במכוני ופיתוח למחקר הוצאות  כ"ג/5. לוח
TABLEXX11I/5.EXPENDITURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT IN

RESEARCH INSTITUTES

תקציב Budgetשנות years

1970/71'1974/751976/77* 1980/81

מכונים 25מספר 262825Number of institutes
שרטכ במחירים ש', יםאלפי

current pricesIS thousand, a!
 ופיתוח למחקר 9,316.5הוצאות 3,551.814,950.2167,947.0EXPENDITURE ON R&D

הכל TOTALסך
מדעי Fieldתחום of science

4,483.7חקלאות 1,725.75,909.289,450.8Agriculture
ומתמטיקה 2,411.9טבע 1,132.94,184.337,163.0Natural sciences and mathematics

611.5רפואה 7.91,148.713,213.6Medicine
1,679.3הנדסה 685.33,192.928,119.6Engineering

ואחר החברה 130.1מרעי 515.1Social sciences and other
מממן ר ז ג י Financingמ sector

הכל סך ישראליים 9,224.2מקורות 3.358.314.610.5151,682.3Israeli sources total
19.6אקדמי 4.319.0331.0Higher education
8,358.2ציבורי 3,168.412,556.8131,687.0General government

רווח כותת ללא, 2.7פרטי 28.2200.72,991.3Private nonprofit
עסקי 843.7פרטי 157.41,834.116,673.0Private business enterprises
ל רוו" 92.3מקורות 193.53)8.016,257.7Sources abroad

הוצאה Typeסוג of expenditure
אדם2 4,423.3כוח 1,882.58,097.8110,130.5Manpower2

מדעיים 79.8שירותים 191.8402.28,966.3Scientific services
וחומרים 2,039.5ציור 582.52,899.233,303.7. Equipment 8l materials

2,467.2תקורה 742.32,970.213,187.9Overheads
306.7שונות 152.7580.82,358.6Miscellaneous

entageאחוזים sPer c

 ופיתוח למחקר 100.0הוצאות 100.0I0O.O100.0EXPENDITURE ON R&D
הכל TOTALסך

מדעי Fieldתחום of science
48.1חקלאות 48.539.553.3Agriculture

ומתימטיקה 25.9טבע 31.928.022.1Natural sciences and mathematics
6.6רפואה 0.27.77.9Medicine
18.0הנדסה 19.321.316.7Engineering

ואחר החברה 1.4מדעי 3.4


Social sciences and other

מממן Financingמיגור sector
הכל ישראלייםסך 99.0מקורות 94.697. S90.3Israeli sources total

0.2אקדמי 0.10.10.2Higher education
89,7ציבורי 89.284.078.4General government

רווח כוונת ללא פרטי 0.81.31.8Private nonprofit
עסקי 9.1פרטי 4.412.39.9Private business enterprises
"ל רוו 1.0מקורות 5.42.29.7Sources abroad

הוצאה Typeסוג of expenditure
אדם2 347.5ח 53.054.265.6Manpower2

מדעיים 0,8שירותים 5.42.75.3Scientific services
וחומרים 21.9ציוד 16.419.419.8Equipment 8l materials

26.5תקורה 20.919.97.9Overheads
3.3שונות 4.33.91.4Miscellaneous

1 The Research Institute of the Negev was transferred to the
higher education sector. 2 In research units only.

האקדמי. למיגזר הועבר הנגב לחקר המכין 1
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מחקר1 במכוני החוקרים סגל כ"ג/6. לוח

TABLEXXIH/6.RESEARCH STAFF IN RESEARCH INSTITUTES'

1980/81

Thereofמזה

o F
sgסו

הכל1970/711974/751975/77
Total

§P
r* ■ S? A
 >

S ■a

Ps
מוחלטים מספרים  הכל 573549595630462107TOTALסך  absolute numbers

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
84.679.879.576.375.877.6Menגברים
15.420.220.523.724.222.4Womenנשים

יל Ageג
29 10.56.35.64.86.5Upעד to 29
303420.212.812.212.111.712.13034
353924.623.118.114.314.414.03539
404419.121.923.517.417.017.84044
454912.715.517.620.620.922.44549
50544.810.711.715.015.015.05054
55593.26.78.110.210.09.45559
60642.31.73.05.14.38.46064
65+250.70.30.50.20.965+
לידה Continentיבשת o f birth
הכל סך  42.037.839.843.830.8Israelישראל  total

ישראל יליד 4.13.74.41.9Fatherהאב born in Israel
1.41.11.31.0AsiaAfricaאסיהאפריקה

32.331.234.126.0EuropeAmericaאירופהאמריקה
7.07.16.35.55.7AsiaAfricaאסיהאפריקה

אירופה

{::
SI f\

48.745.743.155.8Europe
אמריקה

.t/
6.48.17.57.7America 

אחרו] Lastתואר degree
19.015.314.110.616.8Firstראשון
36.034.537.134.344.9Secondשני

45.050.248.855.138.3Thirdשלישי
לימוד Fieldתחום of study

סטטיסטיקה ,1.41.30.81.91.1Mathematicsמתמטיקה, statistics and
המחשב computerומדעי sciences
פיסיקליים 33.728.929.223.210.277.6Physicalמדעים sciences
ביולוגיים 7.015.816.820.826.42.8Biologyמדעים

29.325.232.833.645.21.9Agricultureחקלאות
1.11.44.85.4Medicineרפואה
25.723.917.715.111.216.8Engineeringהנדסה

החברה 2.93.81.40.80.60.9Socialמדעי sciences
andואחרים others

) Incl. parttime employed.
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במו"פ העוסקים תעשייה מפעלי סקר

בתעשייה, למו"פ ומימון השקעות שוטפות, הוצאות כ"ג/7. לוח
ראשי ענף לפי

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים
ש' תקצימיליוני שנות שוטפים; במחירים .

ראשיסמל ענף

על שוטפות ופיתוחהוצאות מחקר

הכל סך
Total

עבודה, שכר .

משכורת
והוצאות

נוספות עבודה
Wages,

salaries and
other labour
expenses

ואנרגיה חומרים
Materials and

energy

1977/781978/791979/801977/781978/791979/801977/781978/791979/80

הכל12 8S1152.2337.7106.0.סך 60.0234.135.1 17378,9

וטבק1112 משקאות 2.95.410.72.4מזון, 1.65.01.0 0.72.0

ומוצריו1315 עור הלבשה, 1,3I.I1.60.6טקסטיל, 0.71.00.4 0.50.5

והוצאה1718 דפוס ומוצריו, נייר
לאור

0.60.61.20.5 0.31.10.1 0.20.1

ופלסטיק19 גומי 2.74.910.52.3מוצרי 1.85.21.7 0.63.4

נפט20 ומוצרי כימיים 14.320.143.814.9מוצרים 10.833.53.3 2.1f<\

ומוצריו.10,16,21 עץ וחציבה, כרייה
אל מינרלים מוצרי

מתכתיים

1.42.97.61.9 1.05.40.5 0.21.2

מתכת2223 ומוצרי בסיסית 5.04.213.12.3מתכת 336.20.8 1.22.7

3.14.710.43.3מכונות24 237.31.0 0.52.3

ואלקטרוני25 חשמלי 36.669.9149.951.1ציוד 25.5107.815.5 7.235.1

שונות26,28 תעשיות הובלה, 17.238.488.926.7כלי 12.761.610.8 4.125.5

מתכת,2226,28' ומוצרי בסיסית מתכת
חשמלי ציוד מכונות,
הובלה, כלי ואלקטרוני.

שונות תעשיות

61.9117.2262.383.4 43.2182.928.1 13.065.6

כ"ג/8. ללוח 1 הערה ראה ו
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SURVEY OF INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS
DEALING WITH R&D

TABLEXXIII/7.CURRENT EXPENDITURE, INVESTMENTS AND FINANCING
OFRAD DM INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH
(Establishments with 5 and more employed persons)

IS million, at current prices; budget years

Current expenditure
onR£ D

השקעות
במכניס

למו"פ ובציוד
Investments
in buildings

and equipment
forR4 D

מו"פ מימון
ממקורות
ממשלתיים

R&D financed
by Government

Major branch
Code

עבודות ניצוע
ידי על

חוץ גורמי
Contract and
commission

work

1977/781978/791979/801977/781978/791979/801977/781978/791979/80

11.1 7.924.7153 11.130.928.1 20.255,6TOTAL12

2.0 0.73.81.7 0.20.71.0 0.12.1Food, beverages and
tobacco

1112

0 0.10.2 0.2 *0.30.1Textiles, clothing, leather
and its products

1315

 00.3 0.20.3 0.1Paper and its products,
pirnting and publishing

1718

1.0 0.32.00.9 0.12.20.4 0.20.5Rubber and plastic
products

J9

1.8 1.54.13.5 2.96.77.2 1.811.5Chemical and oil products20

0.4 0.21.00.5 0.20.70 00.1Mining and quarrying,
wood and its products,
nonmetallic mineral
products

10,16,21

1.2 0.54.20.2 0.50.30.4 0.61.8Basic metal and metal
products

2223

0.4 0.20.80.1 0.20.51.0 0.42.2Machinery24

3.4 3.96.85.1 5.510.417.5 16.136.3Electrical and electronic
equipment

25

0.9 0.51.83.0 1.39.10.4 0.61.0Transport equipment.
miscellaneous
manufacturing

26,28

5.9 5.113.68.4 7.520.319.3 17.741.3Basic metal and metal products,
machinery, electircal and elec
tronic equipment, transport
equipment and miscellaneous
manufactuirng

2226, 28'

/1. See note 1 to Table XXIII8.
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ראעוי ענף לפי בתעשייה, במו"פ ומועסקים מפעלים כ"ג/8. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLEXXIII/8. ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS IN R&D IN

INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH (Establishments with 5 and more employed persons)

במו"פ," עוסקים
c

a S'r<,c c
Dealing with R&D

ooo§■£סמל ^
וטכנאיםGאקדמאי הנדסאיס

Codeראשי Graduates'radicalענף engineers andMajor branch
(Satechnicians

מר0מרסמרסמרסמוסמרס
1979/80MarchMarchMarchMarchMarchMarch

197819791980197819791980

הכל12 33390.02,2122,1172,3301,6691,7061,913TOTALסך
וטבק1112 משקאות ,4612.3998395757585Foodמזון, beverages

and tobacco
הלבשה,1315 ,95.0372626221614Textilesטקסטיל. clothing,

ומוצריו leatherעור and its
products

דפוס1718 ומוצריו. 32.391313111414Paperנייר and its pro
לאור ,ductsוהוצאה printing

and publishing
ופלסטיק19 גומי 434.88873858080106Rubberמוצרי and plastic

products
כימיים20 539.0476360389261194226Chemicalמוצרים and oil

נפט productsומוצרי
עץ10,16,2 והציבה, 195.3253142263849Miningכרייה and quar

מוצרי .ryingומוצריו, wood and
אל itsמינרלים products, non

metallicמתכתייס mineral
products

בסיסית2223 537.9133851149192129Basicמתכת metal and
מתכת metalומוצרי products

253.6119109101617676Machineryמכונות24
חשמלי25 5623.99129731,039842881936Electricalציוד and

electronicואלקטרוני equip
ment

הובלה,26,28 2615.9314364426200240278Transportכלי equipment,
שונות miscellaneousתעשיות

manufacturing

ומוצרי2226,28' בסיסית 16051.31,4781,5311,6801,1941,2891,419Basicמתכת metal and metal
מכונות, ,productsמתכת, machine
ו חשמלי ,ryציוד electrical and
כלי electronicאלקטרוני, equip
תעשיות ,mentהובלה, transport

equipmentשונות and mis
cellaneous manu
facotring

1 Due to changes in anumberof establishments' classiifcation in
the branches: metal, electrical and electronic equipmeni and
transport equipment, data of these branches are given again as an
aggregated major branch, to make possible comparison 10 the
orevious years.

מתכת. בענפי מפעלים מספר של בסיווג שינויים מפא!, 1

לענפים נתונים מובאים הובלה. וכלי ואלקטרוני חשמלי ציוד
השוואה לצורך  וזאת מקובץ, ראשי בענף נוספת פעם אלה

קודמות. לשנים
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patents פטנטים
מקור לפי בישראל, פטנטים לרישום שהוגשו בקשות כ"ג/9. לוח

הבקשה
TABLEXXIII/9.APPLICATIONS ENTERED FOR REGISTRATION OF PATENTS

IN ISRAEL, BY SOURCE OF APPLICATION

הכל סך
Toial

מישראל כקשות
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

19802,7736692.104
19812,8597272,132

19822.9147072,207
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אלקטרוניים מחשבים
מחשב שברשותם במוסדות מועסקים גודל, לפי כ"ג/10.מחשבים, לוח

ומחוז סקטור ענף, לפי למועסק, ממוצע ושכ"ע

זעירים
Mini

31 ב11)> המחשבים מספר
Numberof computer"; on 31XII

קטנים
Small

כנונ"ם
Medium

גדולים
Large

ענקיים
Giant

;ךהכל
Total

סמל
Code

162344484

4395175682279

4906195986320
61092157105418

712102465112501

1,088132369198785
1,5261727842911,107

4211526
302111970211

1021
7

24618

127383383

936

261835ן62

9544102255

65231545
1252149ר2233

2943ו55

2221496

7124

14437

37542525339

94151177

1,03881234195789

199262349119

11348193349
153246

14045131

21
12513

13634103584
185219164

21548200ן266

13611421109

690.122048153457

11351593

1970
1975
1976
1977
41978
1979

הכל 1980סך
כלכלי ענף

לחקלאות ושירותים חקלאות
וחרושת) (כרייה תעשייה

ומים חשמל
ציבוריות) ועבודות (בנייה ב;נוי

מסחר
הארחה שירותי

ותקשורת אחסנה תחבורה.
פיננסיים מוסדות

ביטוח
נתונים לעיבוד שירות לשכות

אחרים עסקיים שירותים
ממשלתיים מינהל שירותי

לאומיים מוסדות ישראל. משטרת
לאומי לביטוח והמוסד

המקומיות הרשויות של מינהל שירותי
ומדע חינוך שירותי

דת וסעד, רווחה בריאות, שירותי
ידו! ולא ואישיים ציבוריים ושירותים

0005
12
3
4
5056
58
6
70
71
733
720, 738
800
802804

82
83,84
8598

פרטי
הסתדרותי
ממשלתי
לאומי

מקומי שלטון
מעורב ציבורי

ירושלים
הצפון
חיפה
המרכז

אביב תל
הדרום

סקטור

מחוז

זו. בשנה לראשונה
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ELECTRONIC COMPUTERS

TABLEXXIII/10.COMPUTERS, BY SIZE, EMPLOYED PERSONS IN INSTITUTIONS
WITH COMPUTERS AND AVERAGE WAGE PER EMPLOYED PERSON, BY BRANCH,

TYPE OF OWNERSHIP AND DISTRICT

מקצועיים מועסקים :7rmo

Thereof: skilled employed personsO S
a e

מועסקיט
בדצמבר'
הכל סך

c

|Ssaa v
Mlt

o *

* I
* l"
? Lr
a £11

1)tr ot

Employedהכל F£8nסך ם 51=0 E persons inTotal3to ecog.Eg
December'
 total£

11at a
E 5O
8 1

 |§
S I*



c.
Vi* 5r so

D 2
>

1,296184216443 453J1011970
5,6832,9873895851,063 9503121975
6,2S83364386451,117 1,0964171976
7,1903,6885077241,311 1,1466061977
7,9594,1915777351,530 1,3491,0591978'
94805,0316808781,965 1,5082,4471979
10,2805,5037251,0292,107 1,6425,5731980TOTAL

Economic branch
156918666 114,757Agriculture and agricultural services

1,18283699151343 2435,433Industry (mining and manufacturing(
216148143336 659,249Electricity and water
59394329 34,677Construction (building and public works(
6083604283157 785,502Commerce
181028 4,992Hotels

6424004682151 1216,685Transport, storage and communication
2,13865792100264 2016,514Financial institutions
4162414025103 735,688Insurance

23361,205172200482 3514,920Data processing services
197150154136 585,526Other business services
.74745767132108 1504,461Government administrative services
436182332249 785,499Israel police, national institutions and

the National Insurance Institute
26413013196i 375,638Local authorities' administrative services
4963866298101 1254,822Education and scientific services
3692111634113 484,456Health, welfare and social services,

religious. public and personal services
and not known

Type o f ownership
4^)82,7883564651,252 7155,500Private
1,955934126161353 2944,411Histadruth
23001,309182327344 4565,880Government
702245343873 1008,027National
283137142062 415,472Local authorities
12290131823 367,500Public mixed

District
1,742966152218286 3105,504Jerusalem
234157161986 364,696Northern

1,06765490149218 1975,433Haifa
4243113646147 825,547Central

6,4573,1334125641,187 9705,752Tel Aviv
3562821933183 473,707Southern

1 Up to 1973, excluding employed persons in institutions which used only minicomputers  see explanation in
introduction. 2 Excl. other labour expenses. 3 To skilled employed persons only. 4 Excl. about 100 top desk
calculates. which were first used in thai year.
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בהם שמותקן במוסדות אוטומטי נתוניט לעיבוד כ"ג/11.הוצאות לוח
ומחוז סקטור ענף, לכ[י מחשב,

TABLEXXIII/11.DATA PROCESSING EXPENSES IN ESTABLISHMENTS WITH
INSTALLED COMPUTERS, BY BRANCH, TYPE OF OWNERSHIP AND DISTRICT

IS thousand at current prices/Cecember of each year שנה כל דצמבר שוטפים; במחירים שי אלפי

הוצאות
אחרות
Other
.xpenses

חומרים
למחשב
Malerials

for
computer

תוכנה
Software

£§13

nro ^12

p י= 83 כ 8

* ^.2

הנל סך
Total

977
978
979

1980 TOTAL
Economic branch
Agriculture and agricultural
services

Industry (mining and
manufactuirng)

Electricity and water
Construction (building and
public works)

Commerce
Hotels
Transport, storage and
communication

Financial institutions
Insurance
Data processing services
Other business services
Government administrative
services

Israel police, national
institutions and National
Insurance Institute

Local authorities
Education & scientific services
Health, welfare and social
services, religious, public
and personal services
and not known

Type o f ownership
Private
Histadruth
Government
National
Local authorities
Mixed public

District
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

266.3
489.4

1,239.5
3,658.8

10.5

1,727.3
2,095.5
8, 124.2
20,352.5

95.6

215.4
775.5

1,620.2
7,566.8

51.5

5,439.5
7,987.3
17,979.8
48,200.6

485.4

189.4 2,765.2 2,347.9 5.731.9

5,786.6 13,435.1
11,258.0 22,605.6
30,914.4 59,878.1
79,758.6 159,537.2

955.0 1,598.0

8,982.3 20,016.7

29.7
310.0
" 55.5 ■

44.1 608.6
 34.6

157.5 620.9

246.7 5,542.0
262.0 926.5
461.6 4,164.5
47.4 518.0

1,783.5 1,732.4

237.5
65.5

372.4
77.0
204.5

362.3
453.1

1,372.4
179.4
872.0

1,085.0
233.9

3,487.0
97.0

3,112.2

8,962.7
1,592.0
8,396.9
794.8

3,338.9

3,541.0
370.7

5,173.6
755.2

4,286.2 8,798.1
113.7 322.3

5,962.9 10,058.0

20,135.6
3,367.5
15,i01.8
1.530.9
4.733.8

35,249.3
6,601.1
29,497.2
3,070.3
12.460.6

174.8

131.9
26.4
93.1

597.1
382.7

2,373.5
147.4
158.1

188.9

680.0
1,930.6
179.2

11,196.5
3,910.9
3,337.7
986.4
800.1
120.8

90.5 2,147.9 3,241.6 5,843.8

1,763.9 3,429.7
37.5 332.4
182.1 1,845.7
130.7 484.8

1,519.3 13,869.0
25.2 390.8

79.3
453.7
347.8

4,243.6
1,492.2
1,412.0
60.6
190.0
J68.3

1,307.6
531.0
£78.6
312.7

4,137.1
399.8

735.8
6,255.8
1,743.3

22,469.2
7,867.2
10,467.0
5,620.2
1,016.9
760.0

7,434.7
971.5

5,426.4
2,916.3
30,281.1
1,170.4

2,028.2 3,655.2
3,160.4 11,827.1
2,247.0 4,610.5

36,313.8
12,193.9
19,688.3
8,248.6
2,107.3
1,206.7

74,820.2
25,847.0
37,278.6
15,063.2
4,272.5
2,255.8

13,352.6 27,288.5
1,445.0 3,317.4
8,425.0 16,757.8
3,310.0 7,154.6
51,451.8 101,258.4
1,774.2 3,760.5

1977
1978
1979

הכל 1980סך
כלכלי ענף
ושירותים חקלאות

לחקלאות
וחרושת) ןכרייה תעשייה

ומים חשמל
ועבודות (כנייה כינוי

ציבוריות)
מסחר

הארחה שירותי
אחסנה תחבורה,

ותקשורת
פיננסיים נפסדות

ביטוח
שירות לשכות

אחרימ ע0?ךם שירותים
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
סרטי

הסתדרותי
ממשלתי
לאומי

מקומי שלטון
מעורב ציבורי

מחוז
ירושלים
הצפון
חיפה
המרכז

אביב תל
הדרום

1 Since 1976 incl. V.A.T. on wages in nonproift institutions. במלכ"רים. שכר על מע"מ כולל ב976ו החל
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וסקטור המחשב גודל לפי במחשבים, המרכזי הזיכרון כ"ג/2ו.נפח לוח
TABLEXXIII/12.MAIN MEMORY CAPACITY IN COMPUTERS, BY SIZE OF

COMPUTER AND TYPE OF OWNERSHIP

שנה כל 3ecemberדצמבר of each year

וסקטור מחשב גודל

KB ביחידות מרכד 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

1979157,093144.41979

הכל סך 1980288.644189.21980 TOTAL

המחשב Sizeגודל of computer

46.87142.3Miniזעיר

66,491228.5Smallקטן

63,737758.8Mediumבינוני

47,9681,776.6Largeגדול

63,5773,739.8Giantענק

Typeסקטור of ownership

144,069138.8Privateפרטי

47,453238.5Histadruthהסתדרותי

63,964566.1Governmentממשלחי

18,7761,251,7Mationalלאומי

מקומי 8,11458.0Localשלטון authorities

מעורב 6,268298.5Mixedציבורי public
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ענף המחשב, גודל המסוף, סוג לפי ומסופים, מחשבים כ"ג/גו. לוח
ומחוז סקטור בלבלי,

1 9 7 7XI I1 97 8X I I1 97 9* 1 1

מחשביםמחשביםמחשבים
שמחובריםשמחובריםשמחוברים
אליהםאליהםאליהם
מסופיםמסופיםמסופיםמסופיםמסופיםמסופים

ComputersTermina IsComputersTerminalsComputersTerminals
lo whichto whichto which
terminalsterminalsterminals

areareare

connectedconnectedconnected

הכל 1001,7921672,5023814,929סך

המחשב גודל
8582861510908ענק
165962292320726גדול
172171911236972בינוני
31288382961291,002קטן
28109805561861,321זעיר

כלכלי1 ענף
לחקלאות שירותים 191453426391562חקלאות,

ותעשייה
ובינוי מים 2294חשמל, 48472

והארחה אוכל שירותי 970149539214מסחר,
ותקשורת אחסנה 6368739922643תחבורה,
ושירותים פיננסיים .16מוסדות 30735499951,172

עסקיים
וקהילתיים ציבוריים 47871721,1901252,253שירותים

ואחרים אישייס 1218513שירותיים

ידוע לא
■ 

סקטור1
619121061,3322242,259פרטי

1965331871491,462ממשלתי
11822221970632הסתדרותי

48114685לאומי
מקומי 3965630404שלטון
מעורב 255120287ציבורי

מחוזי
18372ירושלים 2653849942

3952333249הצפון

212513326454454חיפה

64151448727260המרכז
אביב 50689841,0551852,618תל
256513333406הדרום

בו. מותקן שהמחשב המפעל של
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TABLEXXHI/13.COMPUTERS AND TERMINALS, BY TYPE OF TERMINAL, SIZE OF

COMPUTER, ECONOMIC BRANCH, TYPE OF OWNERSHIP AND DISTRICT

980X 1 1

Terminalsמסופים
מחשבים
terminalTypeמסוףסוגשמחוברים of

אליהם
מסופימסופים

Computersהכל מסופיםמסופיםתקשורתסך
to whichTotalצג מסוגלעיבודמדפיסיסמסופי
terminalsDisplayPirntingאחראוצוות

areterminal*comמרחוקOther
connectedmunicationR.J.E.lyp"

terminals

78383676,2861,561240280TOTAL
Size 0 I' computer

151,4761,293103791Giant
241,303927J8055MlLarge
711,5189215064546Medium
2682,2781,7384674825Small
4051,7921,4073051367Mini

Economic branch1
1991,213954236J20Agriculture, agricultural services and

industry
1415410522225Electricity, water and construction
8239930071919Commerce, restaurants and hotels
37867701152131Transport, storage and communication
2242,4401,80740670157Financial institutions and business

services
2123,2592,40266014354Public and community services
626175

4Personal and other services
99

9
Not known

Type of ownership'
)sector(

4994,1793,064765160190Private
811,9181,5433006312Government
1221379162581518Histadruth
11375237138National
6155645162241Local authorities
9132753819Mixed public

District'
821,4611,1012846313Jerusalem
643X72351502Northern
1301,0076593092415Haifa
5843634471147Central
3864,.4803,471671133 .205Tel Aviv
6359647676638Southern

1 Of establishments where the computer is installed.
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בריאות ב"ד. טרק

כל של חלקו נמדד המבצע הסקטור לפי במיון
(כולל ולשירותים לסחורות הישירה בהוצאה סקטור
בסקטור התחשבות ללא ייצור) לגורמי תשלומים
כוונת ללא המוסדות הוצאות כל לדוגמא: המממן.
סחורות קניית על הכללית) קופתחולים (כגון: רווח
ולא עצמם המוסדות של כהוצאה נרשמו ושירותים,

אותה. מימנו אשר במשק אחרים גורמים של
נכללו לא הממשלה של הבריאות שירותי כערך
זקיפה לא (ואף גמלאות לתשלומי ההוצאות
במוסדות לעובדים גמלאות) לקרן לתשלום
הוצאה זקיפת הערכה, לפי הממשלתיים. הבריאות
של השוטפת ההוצאה את מגדילה היתה זו
החולים בבתי אשפוז יום של העלות ואת הממשלה

בערך. אחוזים ב10 שלה
על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור ירי
נטו, אחרות, והעבדות מענקים תמיכות, וכן
וגבייתן הלוואות מתן כולל (לא אחרים לסקטורים
נכלל לא הממשלתי במימון הלוואות). קבלת וכן
שניתנו ממשלתיות, בהלוואות התמיכה מרכיב
זה מרכיב הכללת הצמדה; ללא או נמוכה בריבית
במימון הממשלה של חלקה את מגדילה היתה
נקבעו הסקטורים בין ההעברות הבריאות. שירותי
המקביל הרישום הממשלה. בדו''חות הרישום לפי
שונה להיות עלול האחרים הסקטורים ברו"חות
מבחינת בעיקר הממשלה בדו''חות מהרישום

אליה. מתייחסת שההעברה התקופה
כוללת לבריאות הממשלתית ההוצאה
הפיתוח ותקציב הרגיל התקציב במסגרת הוצאות
משרד של לבריאות הוצאות הבריאות, משרד של
בנפגעי לטיפול היחידה של והרווחה, העבודה
והמוסד הלאומיים המוסרות והוצאות הנאצים

בריאות. על לאומי לביטוח
המקומיות הרשויות של לבריאות ההוצאה
של רגיל והבלתי הרגיל כתקציב הוצאות כוללת
רפואי לפיקוח הוצאות וכן לבריאות המחלקה
המחלקה תקציב מתוך ספר, בבתי שיניים ורפואת
לשירותי ההוצאה את כוללת היא אין לחינוך;

הרשויות. של תברואה
כוונת ללא המוסדות של לבריאות ההוצאה
בריאות מוסדות של ההוצאה את כוללת 'רווח
הלאומיים המוסדות הממשלה, בבעלות שאינם
עסקי. בסיס על פועלים ואינם המקומיות והרשויות
בין נכללים רווח כוונת ללא הבריאות כמוסדות

לבריאות1 לאומית הוצאה
חישוב ושיטות הגדרות

הוצאה כוללת לבריאות הלאומית ההרצאה
קבועים. בנכסים והשקעה שוטפת

כל של ערכם את מקיפה השוטפת ההוצאה
ירי על שוטף באופן שנצרכו הבריאות שירותי
שירותי להוציא הנדונות, בשנים האוכלוסייה
השתתפות, כולל (אך צה"ל ידי על הניתנים בריאות
היא אזרחיים). חולים בתי בהוצאות הביטחון משרד

כוללת:
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
במחירים רווח, כוונת ללא ומוסדות המקומיות
ערך נמדד שוק, מחיר להם כאין חינם. או מוזלים
ההוצאות הייצור. הוצאות לפי אלה שירותים
ומשכורת, (שכר עבודה הוצאות הן: הנכללות
וקניות שכר) על ומסים נוספות עבודה הוצאות
(כלומר נטו אחרים ושירותים סחורות של שוטפות
ריבית על ההוצאות נכללות לא מכירות). בניכוי
מלוות ידי על מימון מכך, כתוצאה הצמדה; והפרשי
על משפיע אינו ומענקים מסים ידי על מימון לעומת
בניינים על הפחת הבריאות. שירותי ערך אומדן
במדידתו. הקושי כגלל בהוצאות נכלל לא וציוד
הוצאות כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
למטרות המשמשים ציוד ורכישת בניינים הקמת

בריאות.
סקטור לפי מסווגת לבריאות הלאומית ההוצאה

השירות. סוג ולפי
לפי לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג .1

סקטור
לפי מסווגת לבריאות הלאומית ההוצאה

הבאים: הסקטורים
לאומי לביטוח המוסד כולל  הממשלה א.

הלאומיים; והמוסדות
מקומיות מועצות (עיריות, המקומיות הרשויות ב.

ואזוריות);
רווח, כוונת ללא מוסדות ג.

בית. ומשקי עסקיים מפעלים כולל  אחר ד.
הסקטור ובין המבצע הסקטור בין הבחנה יש

המממן:

.1983 .2 מסי מוסף",  לישראל הסטטיסטי "הירחון ל981/82ו", מוקדם ואומדן 1980/81 לבריאות הלאומית ההוצאה ראה

בריאות HEALTH 708



בעלייה שוטפים במחירים האומדנים ניכוי של בדרך
הגופים של השכר תשלומי עבודה. לשעת בשכר
השוטפת מההוצאה לערך אחוז ל70 מגיעים הנ"ל
שוטפות קניות על האומדנים ושירותים. סחורות על
נתקבלו קבועים, במחירים ושירותים, סחורות של
בעלייה שוטפים במחירים האומדנים ניכוי של בדרך
החל דיור). (ללא לצרכן המחירים במדד
של הקניות נאמדו 1978/79 לשנת מהאומדנים
מוסדות ושל המקומיות הרשויות של הממשלה.
ניכוי של כדרך קבועים, במחירים רווח, כוונת ללא
המחירים בעליית הקניות של מפורטים סעיפים
של הסיטוניים המחירים ממדד מתאימים בסעיפים
ברוב לצרכן. המחירים ממדד או התעשייה תפוקת
 "אחר"  העסקי הסקטור של הסעיפים
ירי על קבועים, במחירים האומדנים, מחושבים
כמו רלוונטיים, כמותיים באינדיקטורים שימוש
ומכשירים "תרופות בסעיף אשפוז. ימי מספר
מתקבלים ביתי' משקי ידי על שנקנו רפואיים
במחירים האומדנים ניכוי של בדרך האומדנים
מרד של המתאים כסעיף המחירים בעליית שוטפים

לצרכן. המחירים
כעזרת חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן

הציוד. ומחירי הבנייה מחירי מדד
נכללות ב1978/79 החל מתוקנים. אומדנים
של למחקר ההוצאות לבריאות הלאומית בהוצאה
נכללו שלא הבריאות, בתחום עצמאיים גופים
משמעותיים לא תיקונים קודמות. לשנים באומדנים
על הקודם, בשנתון שפורסמו באומדנים הוכנסו
נוסף. מידע או מעודכנים כספיים רו"חות בסיס
בריאות שירותי במימון ההתפתחויות ניתוח.
נערך הוא כאשר יותר מהימן סקטור לפי ובאספקתם
וזאת  בודדת לשנה ולא מספר לשנים בממוצע
והוצאות הכנסות ברישום שונים ועיתוי נהגים בגלל

הש;נים; הסקטורים של כספיים כרו"חות

מקורות
דו"חות וכן הכללי החשב של כספיים רו"חות .1

הלאומיים. המוסדות
המקומיות. הרשויות של כספיים דו"חות .2

"ההוצאות מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .3
הדו"חות סמך על רווח כוונת ללא במוסדות
מיוחדים ושאלונים המוסדות של הכספיים

אליהם.' המופנים
מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .4
והבינוי השיכון משרד של ישירים ודיווחים
וגמר התחלות שטח על הגדולות הבנייה וחברות

בנייה.
הלשכה שעורכת המשפחה הוצאות סקרי .5

י י לסטטיסטיקה. המרכזית

ציבוריים חולים בתי השונות, החולים קופות היתר
וכוי. ממשלתיים לא

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 ההוצאה
רווח כוונת ללא המוסדות המקומיות, הרשויות
בהתאם מוינה עסקי כסיס על הניתנים והשירותים
את הנותנים המוסדות של הענפית לפעילות
ענפי לסיווג בהתאם הוגדרו הענפים השירות.
קניית על הבית משקי של ההוצאות .1970 כלכלה
סווגו עסקיים מגופים רפואיים ומכשירים תרופות
יוצרו. שבהם התעשייה ענפי לפי ולא אחד בסעיף
כולל מונעת" ורפואה ציבוריות "מרפאות הסעיף
את ולילד, לאם התחנות שירותי את השאר בין
מלחמה החינוך, במוסרות הבריאות שירותי
פיקוח מונע, פסיכיאטרי טיפול ובמחלות, במגפות
על הבריאות משרד של והפיקוח רפואה חומרי על

התברואה.
לבתי בנוסף כולל ומחקר" חולים "כתי הסעיף
כלל בדרך המשולבים לאחיות, ספר בתי (1 חולים:
החלמה; בתי (2 פועלים; הם שבהם החולים בבתי
פעילותן. את להפריד ניתן שלא חוץ מרפאות (3
ההוצאה נפרד בסעיף מוצגת כ"ד/2 בלוח
לזכור, יש עצמאי. שתקציבם גופים של למחקר
בבתי מההוצאות חלק מופנה זו להוצאה שבנוסף
משולבות אלה הוצאות אולם למחקר, החולים
ניתן ולא החולים בתי של הכוללת בהוצאה

להפרידן.
מעבדות גם נכללו שיניים" "מרפאות בסעיף
בסעיף ואילו שיניים וטכנאות שיניים לרפואת
ומעבדות רפואה מכוני גם נכללו פרטיים" "רופאים

פרטיים. רפואה
מחושבת אשפוז ליום השוטפת ההוצאה
נפש לחולי :,כלליים, חולים בתי של סוגים לשלושה
חלוקת של בדרך מתקבלת היא ממושכות. ולמחלות
האשפוז. בימי חולים בית סוג בכל הכוללת ההוצאה
כ"ד/ו 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
.1981/82 עד 1976/77 לשנים 1975/76 שלשנת
סוג ולכל סקטור לכל כנפרד נערכו החישובים
ובמוסדות המקומיות כרשויות בממשלה, הוצאה.
כשכר הכמותיים השינויים נאמדו רווח כוונת ללא
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אלו והודעות למוסד המתקבל או המשתחרר
גם כלולים הנתונים. ולהשלמת לביקורת משמשות
מהמחלקה המתקבלים יום חולי נוכדוות על נתונים
הבריאות. במשרד ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה

מלריה). (כולל מדבקות ומחלות חיסונים
לאפידמיולוגיה המחלקה ע"י נמסרו הנתונים

הבריאות. שבמשרד

לטיפול מהתחנות דיווחים סמך על  חיסונים
הנפתיות, הבריאות לשכות באמצעות ובילד באם
מזרח כולל (לא האוכלוסייה לכל מתיחסים הנתונים

ירושלים).
על מבוססים הנתונים זיהומיות. מחלות
על הנפתיות הבריאות ללשכות הרופאים הודעות
ההודעות החוק. לפי הודעה המחייבות מחלות מקרי
כחומרת קשורה השלמות ומידת שלמות אינן
מלריה מין, (מחלות הביקורת ובאפשרות המחלה

בסיכום). נכללו לא ושחפת
מיוחדות הודעות על מבוססים הנתונים מלריה.
מקרה, כל אחרי העוקב הבריאות למשרד הנשלחות

הנתונים. את ומשלים מאמת
למחלות המחלקה ע"י נמסרו הנתונים שחפת.
על והמבוססים הבריאות כמשרד ושחפת ריאד,
שפנה חולה על הבריאות ללשכות הנמסרות הודעות

בארץ. חולים לבית או למרפאה פרטי, לרופא

כרטסת על מבוססים הנתונים ממאירות שאתות
אינם הנתונים סרטן. מקרי של המרכזי הרישום
ממאירות בלתי ושאתות העור של מלנומה כוללים
המרכז ע"י נמסרו הנתונים העצבים. במערכת
ממושכות למחלות ביחידה המופעל סרטן, לרישום
למלחמה האגודה עם בשיתוף הבריאות במשרד

בסרטן.

המחלקה ע"י נמסרו הנתוני5 התאבדויות.
על ומבוססים הבריאות כמשרד רפואית לכלכלה
מבתי למחלקה הנשלחות מיוחדות הודעות
ומהמשטרה. משפטית לרפואה מהמכון החולים,
חודשי דיווח על מבוססים הנתונים הריון. הפסקת
הבריאות. למשרד הריון להפסקת מהוועדות
רפואית לכלכלה המחלקה ע"י נמסרו הנתונים

הבריאות. כמשרד וסטטיסטיקה
הגדרות

המיטות. סוג לפי נקבע חולים. כית סוג
ממחלקה העברות כוללות לאשפוז: קבלות

מוסדות. בין העברות או למחלקה
חולים בבתי מחלקות כלליות: מחלקות
וכן וכר, נשים ילדים, כירורגית, פנימית,  כלליים

הנסן. החולים בית את

פרסום  בישראל" האשפוז "מוסדות .6
במשרד וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה

הבריאות.

ותחלואה בריאות שירותי

הבריאות שירותי את מתארים זה בפרק הלוחות
ואת הבריאות בשירותי השימוש את הקיימים,
בפרק המופיעות המוות, לסיבות (פרט התחלואה

ג').

מקורות
אצל ביקורים חולים, בקופות מבוטחים
מבוססים הנתונים לאשפוז. והמתנה רופאים
בלשכה שנערך בריאות, כשירותי שימוש סקר על
(הסקר 1981 באפריליוני לסטטסטיקה המרכזית
החקירה .(1977 באוקטובררצמבר נערך הקודם
כוח סקר על (פרטים אדם כוח סקרי במסגרת נערכה
מתייחסים הנתונים י"ב). לפרק במבוא ראה אדם
ולברוים למוסרות לקיבוצים, פרט האוכלוסייה לכל

בנגב.
הנתונים וגיל. אבחנות לפי אשפוזים
שבו חולים מבתי יציאות סקר על מבוססים
חולים מבית יציאה כל בעבור נתונים מתקבלים
הנתונים מוסדות). ובין מחלקות בין העברה (כולל
שונים; דמוגרפיים פרטים כוללים: המתקבלים
המחלקה שם מהמחלקה; ויציאה כניסה תאריך
בתי כל את כולל הסקר וטופלו. שנמצאו והאבחנות
ירושלים). כמזרח (כולל בארץ הכלליים החולים
על בחלקם המבוססים אומדנים הינם כלוח הנתונים

מפקדי. עיבוד על ובחלקם מדגם

המאושפזים תנועת מיטות, חולים, כתי
ע"י נמסרו הנתונים חולים. כבתי והתפוסה
במשרד ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה
החולים. מבתי חודשיים דיווחים פי על הבריאות,

נמסרו הנתונים וכילד. באם לטיפול תחנות
ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה ע"י
חודשיים דיווחים על ומבוססים הבריאות, במשרד

ובילד. באם לטיפול מתחנות

נתקבלו נפש חולי על הנתונים הנפש. בריאות
של ולסטטיסטיקה לאפידמיולוגיה מהיחידה
והם הבריאות, במשרד הנפש בריאות שירותי
ושחרורים קבלות של חודשי דיווח על מבוססים
נפש לחולי וממחלקות נפש לחולי חולים מכתי
מקבלת כן, כמו יום. חולי כולל כלליים, חולים בבתי
חולה כל על אינדבידואליות הודעות היחידה
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כלהלן: חוק, פי על נעשות הריון. ה9סקת
לה מלאו או הנישואין מגיל למטה היא האשה (1)

שנה. ארבעים
החוק לפי אסורים מיחסים נובע ההריק (2)

מנישואין. שלא או עריות מייחס או הפלילי,
נפשי. או גופני מום בעל להיות עלול הוולד (3)
או האשה חיי את לסכן עלול ההריון המשך (4)

נפשי. או גופני נזק לה לגרום
סוציאליים תנאים משפחתיות, אישיות, סיבות (5)
הכנסת). ע*'י 1980 בתחילת בוטל זה (סעיף קשים

חישוב שיטות

מופיעים שבהם הלוחות בכל שיעורים.
אוכלוסייה פי על השיעורים חושבו שיעורים,
,1974 בשנת החל אחרת). צוין כן אם (אלא ממוצעת
נכללו שלא בכוח, עולים האוכלוסייה כוללת
לשנים השיעורים קודמות; בשנים באוכלוסייה

שונו. לא הקודמות

המיטות: תפוסת אחוז
בפועל אשפוז ימי

המיטות מספר לפי בכוח אשפוז ימי * 100
בתקן המאושרות

(אחוזים) בחיסונים הדיווח כיסוי
הראשונה: בשנה

עליהם שדווח המקרים מספר א הדיווח100 לשנת שקדמה בשנה הלידות מספר

השנייה: בשנה
בדיווח המקרים מספר

הדיווח שנת לפני שנתיים הלידות מספר *

את שיצאו חולים של שהייה ימי שהייה: ימי
בתקופה ימים כולל השנה, במשך החולים בתי

הריווח. לשנת שקדמה
היו המיטות שבהם הימים מספר אשפוז: ימי
של שהייה ימי כולל הנידונה, השנה במשך תפוסות

החולים. בתי את עזבו שטרם חולים
על נעשה המחלות סיווג באשפוזים. אבחנות
הבינלאומי הסיווג של השמינית המהדורה פי
משנת האמריקנית המהדורה מוות, וסיבות למחלות

.1968
24 הנמצאים חולים מאושפזים: נפש חולי
בחופשה שהם או נפש לחולי במוסד ביממה שעות

לכשיחזרו. מיטה נשמרת ובעבורם קצרה
הבאים חולים פסיכיאטריים: יום חולי
בשבוע, ימים למספר לפחות פסיכיאטרי לטיפול

היום. כל למשך או ביום שעות מספר למשך
כוללות אינן פסיכיאטרי לאשפוז קבלות

למוסד. ממוסד העברות
נהוגים חיסונים סוגי שלושה החיסונים. סוגי
צפדת (קרמת, משולש חיסון שיגרתי; באורח
סייבין, שיטת לפי ילדים שיתוק נגד וחיסון ושעלת)
מוחלש חי וירוס של האכלות שלוש כלל (בדרך
שנת בתחילת דחף וחיסון הראשונה החיים בשנת
הראשונה) החיים שנת בסוף או השנייה החייס
הראשונה החיים שנת בסוף הניתן חצבת נגד וחיסון

השנייה. החיים שנת בראשית או
התחדדויות. או חדשים מקרים שחפת: מקרי
למרות השנה, במשך שנתגלו ומקרים המחלה של
במצב מקרים נכללים לא חדשה. איננה שההידבקות

להתחדרויות). (פרט כ"נרפא" שהוגדר
התאבדות ניסיון אין 1967 מאז התאבדות.
מהמשטרה מתקבלים ולכן פלילית לעבירה נחשב

התאבדות. מקרי על רק נתונים

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1 972  1976 להתאבדות ונסיונות התאבדויות 573
מבוטחי של הדמוגרפיים המאפיינים של סטטיסטי ניתוח 659

.1976 החולים קופות
.1976 אשפוזים של אבחנתית סטטיסטיקה 708

1981 כריאות בשירותי שימוש סקר 717
נבחרות מידבקות מחלות של סטטיסטיים לוחות 722

1976 1980

1952 :1951 בישראל השיניים ורופאי הרופאים 14
בישראל אמהות ותמותת פרינטלית תמותה 75

19501954
1961 עד 1958 בישראל מסרטן התמותה 174

כישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409
19501967

1950  1972 תינוקות ופטירות מת לידות 453
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national expenditure on hualth לבריאות לאומית הוצאה

ושירות הוצאה סוג לפי לבריאות, לאומית הוצאה  כ"ד/ו. לוח
TABLE XXIV/l.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY TYPE OF EXPENDITURE

AND SERVICE

שי: תקצמיליוני ISיבשנות million; budget years

שוטפת הוצאהxpcndilurcCurrent;הוצאה
לאומיתהשקעהמרפאות

לבריאותכנכסיםתרופות1'2בתיציבוריותמינהל
ע"ירופאים'מרפאות'חוליםורפואהממשלתי כאחוזקבועיםשנקנו

הכל מונעתGovernסך ביתפרטייםשינייםומחקר. מהתל"גFixedמשקי
GrandTotalmentPublicHospitalsDental1Private'Medicines"1capitalNational
totaladm iclinicsandclinicsphysibought byformaexpenditure

nistralionandresearchcianshouseholdstionon health
preventiveas 90 of
medicineGNP

שוטכ currentיםבמחירים pricesA
1962/63343213125125.5
1963/64393614136235.2
1964/65464216167245.4
1965/66605523218255.9
1966/67686024239386.1

1967/687063252410376.0
1968/6977692727M385.4
1969/7087773030934105.3
1970/711059437371045115.4
1971/72129116244461455135.2
1972/73176154260601967225.6
1973/74237200 3718224 .9II375.9
1974/753562954104121391 116616.0
!975/764894045140166561522856.2
1976/777026157201267852134816.7
1977/781,1079941131744213533561137.2
1978/792,0221.800185867932635981222'7.7

§ 1979/803,9893.653331,1641,7144881041503367.7
51980/819,1148.574882,7384,1271,0772143305407.3
*1981/8220,250. . 19.1001.1507.0

1970/71 prices1970/71Aבמחירי

1971/7211510314141II4512

1972/7313111414545135517

1973/7414111814447135823
1974/7515713124852146926
1975/7616713815156156929

1975/76 prices1975/76Aבמחירי

1976/77490425514118059162465

,1977/78512454 .5 .148197621725

1978/79552484615620871192468
§ 1979/80541487,515521469192554
§ 1980/81529492 ■615622266182437
*1981/82541505

I Estimates of low reliability.
2 Including medical equipment

נמוכה מהימנות בעלי אומדנים 1

רפואיים. מכשירים כולל 2
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הוצאה סוג מבצע, סקטור לטי לבריאות, לאומית הוצאה כ"ד/2. לוח
ושירות

TABLEXXIV/2.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY OPERATING SECTOR,
TYPE OF EXPENDITURE AND SERVICE

שוטנ במחירים ש', שנורמיליוני תקציבים; 1IS million, at curren! prices; budget years

1978/7951979/80

1980/81

הכל סך

Total

ממשלה
Govern
ment

f.i
11
8.3

II

ללא מוסדות
רווח כוונת
1ח0ץקמ0א
institutionsאחר

Other קופות
חולים
Sick
funds

אחרים
Other

כולל 2,0223,9899,1142,3761343,7821,0491,773GRANDסך TOTAL

 שוטפת הוצאה
הבל סך

1.8003.6538.5742.1361083.6049621.764Current expenditure 
total

ממשלתי 18338888Governmentמינהל
administration

ורפואה ציבוריות מרפאות

מונעת

5861,1642,738287722,223156Public clinics and
preventive medicine

ומחקר חולים בתי
הכל סך 

7931,7144,1271,761171,315788246Hospitals and research
 total

כלליים חולים 1,2973,1381,343בתי


1,14661930General hospitals

לחולי חולים בתי
נפש

1994492725621100Hospitals for the
mentally ill

למחלות חולים בתי
ממושכות

175441146179710972Hospitals for the
chronically ill

החלמה 2760בתי


16


44Convalescent homes

71639מחקר'


39


Research'

שיניים2 2634881,077מרפאות


196618974Dental clinics2

פרטיים2 59104214רופאים


214Private physicians2

רפואיים ומכשירים תרופות

בית2 משקי ע"י שנקנו
81150330



330Medicines and medical
equipment bought
by households2

בנכסים השקעה
הכל קבועיםסך

22233654024026178879Fixed capital
forma lion  total

חולים 192288399221497752Hospitalsבתי

3048141192281127Clinicsמרפאות

1 Expenditure of research units with independent budgets. See ראה עצמאי. שתקציב] מחקר יחידות של הוצאות 1

introduction. 2 Estimates of low reliability. נמוכה. מהימנות בעלי אומדנים 2 מבוא.
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סקטור לפי ומימונה, לבריאות לאומית הוצאה ב"ד/3. לוח
TABLEXXIV/3.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH AND ITS FINANCING, BY

SECTOR
IS million, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים: במחירים ש1. מיליוני

 O

z

S

0 ק ri

הכל סך
Total

FINANCINGTOTAL
Total expenditure on consumption
and capital formation

Difference: net transfers to other sectors

FINANCINGTOTAL
Total expenditure on consumption
and capital formation

Difference: net transfers to other sectors

1,529

2,845

1979/80
63 2,397 3,989

60 1,084 3,989

3 1,313 
1980/81
116 5,344 9,114

 1,316

3,654
6,604 134 2,376 9,114

2,950 18 2,968 

הכל סך מימון
ולהשקעה לצריכה כוללת הוצאה

אחרים לסקטורים נטו העברות הפרש:

הכל סך מימון
ולהשקעה לצריגה כוללת הוצאה

אחרים לסקטורים נטו העברות הפרש:
1 Including transfers from abroad. לארץ. מחוץ העברות בולל 1

סקטור לטי חולים, בבתי אשפוז ליום שוטטת כ"ד/4.הוצאה לוח
חולים בית וסוג מבצע

TABLEXXIV/4.CURRENT EXPENDITURE PER DAY OF HOSPITALIZATION IN
HOSPITALS, BY OPERATING SECTOR AND TYPE OF HOSPITAL

is at current pirces; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים ש',

Hospitals חולים כתי

למחלות
ממושכות
Chronic

נפש לחולי
Mental

כללייס
General

הכל סך
Total

ALL HOSPITALS
Government'
Nonprofit institutions
Other

החולים בתי 88כל
1978/79

28 15740ALL HOSPITALS
ממשלה1

רווח כוונת ללא מוסדות
אחר

85
145
18

133
183
100

38
64
13

38
60
20

Govenrment'
Nonprofit institutions
Other

החולים בתי 185כל
§ 1979/80

65 33085ALL HOSPITALS
ממשלה1

רווח כוונות ללא מוסדות
אחר

200
275
40

315
350
185

95
135
30

85
120
45

Government'
Nonproift institutions
Other

200

210
260
115

1980/81
150 775

210 705
310 845
70 455

435
445
655
95

החולים בתי כל
ממשלה1

רווח כוונות ללא מוסדות
אחר

1 Including local authorities. מקומיות. רשויות כולל
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HEALTH SERVICES

End of year

ובעלות סוג לפי חולים1, בתי  ב"ד/5. rt^
TABLEXXIV/5.HOSPITALS ', BY TYPE AND OWNERSHIP

בריאות שירותי

שנה סוף

ובעלות 1981.1982Type§194819501960197019751980סוג and ownership

הכל 6683133160130144141145TOTALסך
Type of

מוסד institutionסוג
כללי 3650425047394343Generalטיפלל care

Tuberculosis■993שחפת
נ5ש מחלות

■{
cc4241413837Mental diseases

.£מפגרים 130Mentally retarded
ממושכות 23303539585762Chronicמחלות diseases

333633Rehabilitationשיקום
Ownershipכעלות

720273329353434Governmentממשלה
ממשלתית 22222Municipalעירונית government
מקומיות 24411111Localרשויות authorities

כללית חולים 1012161614141414Generalקופת Workers' Sick
Fund

34111111Hadassahהדסה
1055Malbenמלבן

56898777Missionsמיסיונים
ציבוריים חולים 87102419273231Otherכתי nonprofit

hospitalsאחרים
עדטייס חללימ 30576951575055Private;3בתי hospitals

1 Excluding institutions for mentally retarded, since 1974. ב974ו. החל למפגרים. מוסדות כולל לא

מיטה סוג לפי חולים, לבתי כ"ד/6.קבלות לוח
TABLEXXIV/6.ADMISSIONS TO HOSPITALS, BY TYPE OF BED

מיטה 19811982Type§196119651970197519771980סוג of bed

isThousanלפיסא >

כולל 268.8402.9סך 319.5498.8537.3620.0642.0658.5GRAND TOTAL
תושביסשיעורינ 1,000ל1,000 populationRates per

כוללי 122.6136.2סך 124.7142.8141.1160.0162.4163.7GRAND TOTAL'
הגל סך  כלליות2 114.9129.2מחלקות 117.2136.2140.7153.9155.4156.7General care2 total

31.133.238.434.639.7Internalפנימית3 medicine3
0.70.9עצבים 0.71.01.31.41.51.7Neurology

O.S1.0I.I1.21.2Oncologyאונקולוגיה
4p?w 1.72.83.63.84.4Intensiveטיפול care unit'

16.017.619.918.620.7Pediatricsילדים
בילוד מיוחד 0.71.32.01.91.9Neonatologyטיפול

כללית 18.019.118.619.119.0Generalכירורגיה surgery
5.05.2אורתופדיה 4.25.76.36.67.27.4Orthopedics
1.52.5אורולוגיה 2.03.23.53.94.24.1Urology

אחרת5 2.13.0כירורגיה 2.12.72.83.43.94.1Surgery, other5
2.43.7עיניים 2.84.44.65.15.05.0Ophtholmology
3.63.6א.א.ג. 2.64.54.64.84.74.7Ear, nose, £ throat

נשים 15.115.3מחלות 15.116.116.417.416.816.6Gynaecology
24.728.5יולדות 26.229.927.825.826.126.1Obstetrics

נפש 3.64.1מחלות 3.94.33.73.63.63.5Mental diseases
ממושכות6 7מחלות \L6ב 2 71.7}

1.92.02.72.52.7Chronic diseases*
0.50.70.80.80.8Rehabilitationשיקום

I Including Hansen's disease, which was not included in chronic
diseases. 2 Including "pediatric intensive care" and
"pediatric surgery". 3 Including internal, internal
geriatrics, dermatology and veneral diseases and
multipurpose. 4 Incl. intensive cardiac care, erspiratory
care and general intensive care. 5 Incl. neurosurgery, chest
and cardiac surgery, plastic surgeryand oral surgery. 6 Incl.
tuberculosis.
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ממושכות. במחלות נכללה שלא הנסן מחלת כולל 1

ילדיס''. ו''כירורנית ילדיס" f\m "טיפול כולל 2
ובלתי ומץ עור גריאטרית, פנימית פנימית, כולל: 3
כללי. נמרץ טיפול לכ, נמת טיפול כולל 4 מוגדרות.
ניתוחי נוירוכירורגיה, כולי 5 נשימתי. p*H טיפול
שחפת. כולל 6 ולסת. פה פלסטית כירורגיה ולב, חזה



מיטה1 וסוג בעלות לפי חולים, בבתי מיטות כ"ד/7. לוח
TABLE XXIV/7.BEDS IN HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND TYPE OF BED'

End of year שנה סוף

Ownership and type of bee .1982 §1981 1980 1975 1970 1960 1950 194; מיטה וסוג כעלות

TOTAL

Ownership
Government'

Municipal government

Local authorities

General Workers' Sick
Fund

Hadassah

Missions

Other nonprofit
hospitals

Private hospitals

Type of bed
General

Tuberculosis

Mental diseases

Chronic diseases

Rehabilitation

TOTAL

General

Tuberculosis

Mental diseases

Chronic diseases

Rehabilitation

Absolute numbers מוחלטים מספרים

27,072 26,579 26367 23,614 23,727 15,613 7,627 4,626

10,378 10,270 10,180 9,044 10,009 7,210 2,996

1,287

285

4,685

1,285

285

4,821

1,285 1,407

285 285

4,783 4,444

1,198 _

195 793

3,744 2,636

873 808 789 631

636 593 593 566

2,822 2,827 2,502 1,422

590

606

1,689

477

434

669

583

997

541

404

657

68'

45

64

431

268

771

5,926 5,690 5,950 5,130 5,606 3,394 1,449 1,367

11,831 11,670 11,580 11,433 9,705 6,688

20 20 20 93 273 595

8,242 8,410 8,556 8,175 7,152 6,262

6,450 5,838 5,595 3,360 3,015 1,765

529 641 616 553 465 303

4,713

842

2,681

623

21,917 21,197>

155 125

Beds per 1,000 population

6.7 6.7 6.8 6.8

2.9 2.9 3.0 3.3

תושבים ל1,000 מיטות

0
2.0

1.6

0.1

0

2.1

1.5

0.2

0

2.2

1.4

0.2

0

2.3

1.0

0.2

7.9

3.2

0.1

2.4

1.0

0.2

7.3

3.1

0.3

*2.9

0.8

0.1

5.6

3.4

0.6

21.4

0.1

5.6

3.2

0.8

21.4

.0.2

הכל סך

בעלות
ממשלה'

ממשלתית עירונית

מקומיות רשויות

כללית חולים קופת

הדסה

מיסיונים

ציבוריים חולים בתי
אחרים

פרטיים חולים בתי

מיטה סוג

כלליות
שחפת

נפש מחלות
ממושכות מחלות

שיקום

הכל סך
כלליות

שחפת

נפש מחלות

ממושכות מחלות
שיקום

1 Incl. "Malben" institutions.
mentally retarded. 2 Incl. institutions for מוסדות כולל .1 "מלבן" מוסדות כולל .1

למפגרים.
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מיטה סוג לפי חולים, בבתי המיטות ותפיסת ממוצעת שהייה כ"ד/8. לוח
TABLEXXIV/8.AVERAGE DURATIONOF STAY AND BED OCCUPANCY IN HOSPITALS,

BY TYPE OF BED

מיטה 1982Type.196119651970197519801981$סוג of bed

Daysימי of stay (thousands) of של (אלפים) שהייה
patients discharged from hospitals החולים בתי את שעזבו מאושפזים

כולל1 S1327,414.4,387סך 6,7038,8009,9449,130GRAND TOTAL1
geשה duartion of stay (days) (ימים) ממוצעי! Averaייה

 כלליות2 8.38.97.6מחלקות 8.96.36.26.1General care wtaP
הכל סך
9.87.61.16.9Internalפניסיתי medicine1
15.915.414.4עצבים 15.210.410.310.3Neurology

17.011.210.510.6Oncologyאונקולוגיה
נמרץ1' 4.74.34.44.3Intensiveטיפול care unit4

7.95.45.45.2Paediatircsילדים
בילוד מיוחד 21.314.115.115.6Prematuresטיפול

כללית 8.67.26.76.6Generalכירורגיה surgery
014.212.2,גואורתופדיה 14.29.59.19.0Orthopedics
15.016.612.7אורולוגיה 15.19.8■ 9.39.0Urology

אחרתי 14.014.111.4כירורגיה 12.410.09.49.0Surgery, other5
.13.912.89.6IIעינייס 18.07.98.2Ophthalmology
6.68.75.6א.א.ג. 7.05.04.94.9Ear, nose. St. throat
4.64.43.4נשים 4.03.23.33.4Gynaecology
5.44.84.1יולדות 4.44.04.14.1Obstetrics

נפש 171.1152.7166.4מחלות 154.8S2J3.2285.9221.3Mental diseases
ממושכות6 230.0190.0182.9187.9Chronicמחלות diseases*

109.079.393.1109.456.865.161.2Rehabilitationשיקוס

Hospitalization days (thousands) (אלפים) אשפוז ימי
incl. patients not yet discharged עזבו שטרם חולים כולל

כולל 5,6776,3698,3068,0108,9269,1499,214GRANDסך TOTAL
(אחוזים) Occupancyתפוסה (percentages)

י כולל 98.597.496.992.793.295.094.8GRANDסך TOTAL1
 כלליות2 96.294.892.486.99.8$02.492.2Generalמחלקות care total1

הכל סן
86.592.795.292.4Internalפנימיתי medicine5
113.3104.3107.687.197.3100.8101.3Neurologyעצבים

67.473.976.474.8Oncologyאונקולוגיה
נמרץ'י 79.682.885.084.9Intensiveטיפול care unit4

87.086.185.891.4Paediatircsילדים
בילוד מיוחד 100.198.5109.5107.8Prematuresטיפול

כללית 85.087.687.288.3Generalכירורגיה surgery
95.094.889.688.790.796.297.8Orthopedicsאורתופדיה
99.195.899.286.091.597.791.2Urologyאורולוגיה

אחרתי ,85.590.089.790.9Surgeryכירורגיה other*
680.375.579.181.8Ophthalmology.י100.387.38עיניים
,86.2100.091.681.783.086.281.5Earא.א.ג. nose. £ throat
107.4102.989.096.795.498.299.7Gynaecologyנשים

86.093.395.493.195.598.696.7Obstetricsיולדות
נפש 110.0104.1104.599.095.195.896.6Mentalמחלות diseases

ממושכות1* 97.898.099.296.7Chronicמחלות diseases'
88.888.290.987.891.494.695.7Rehabilitationשיקוס

/16 See notes 16 in Table XXIV6. ב"ד/6. בלוח 6 עד 1 הערות ראה 1  6
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קבוצת ל*י החולים, בקופות 20+ בני מבוטחים ו>לא מבוטחים  ב"ד/9. לוח
יד ומשלח בעבודה מעמד עבודה, כוח תכונות אוכלוסייה,

TABLEXXIV/9.PERSONS AGED 20 + INSURED AND NOT INSURED IN THE SICK

FUNDS, BY POPULATION GROUP, LABOUR FORCE CHARACTERISTICS.STATUS AT

WORK AND OCCUPATION

IV VI 1981
Percentagesאחוזים

אוכלוסייה
הכל מבוטחיםסך

לא
מבוטחים

מבוטח
Funds

חולים בקופות ם
Insured in Sick

Popula
tion 
total

InsuredNot
insured

הכל סך

Total

כללית
General
workers

מכבי

Maccabi

לאומית

Leumit

מאוחדת

Meuhedet

כולל סך
הכל סך יהודים

הכ סך לאיהודים

100.0

100.0

100.0 '

95.4

98.2

74.0

4.6

1.8

26.0

100.0

100.0

100.0

83.0

82.3

89.9

9.3

9.9

3.9

4.0

4.0

3.5

3.6

3.8

2.7

GRAND TOTAL

Jews total
NonJews  total

Labour Force characteristics

In labour force

Theerof: employees and

cooperative members

Not in labour force

Occupation
Scientific A academic

workers, other pro

lessional. technical. managers

96.53.5100.081.31054.04.2

96.93.1100.083.59.03.54.0

93.76.3100.085.47.74.02.9

94.75.3100.082.99.24.04.0

העבודה כוח תבונות

100.0 | העבודה בכוח
100.0 וחברי שכירים מזה;

קואופרטיבים
100.0 העבודה בכוח אינס

יד משלח
100.0 מדעיים מקצועות בעלי

מקצועות ואקדמיים.
אחרים. חופשיים

מנהלים. £טכניים, related workers
ודומיהם

עובדי פקידית, 3.5עובדי 965 100.04.5 4.4 12.7 78.4 100.0rierical. sales
ועובדי andמכירות service

workersשירותים

בחקלאות 6.4עובדים 93.6I 00.03.1 1.3 3.8 91.7 100.0Agricultural workers

מקצועיים ..100.0עובדים 100.0*killed workers in industry.
במחצבים .miningבתעשייה, building, trans
בתחבורה portבבנייה, Sc other skilled

מקצועיים workersופועלים

אחרים

אחרים 6.1עובדים 93.9 100.00.7 1.9 4.8 92.6 100.0it her workers in

כבנייה .ndustryבתעשייה. building

ופועליס iransportותחבורה and

מקצועיים inskilledבלתי workers
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יום וחולי מאושפזים מיטות,  הנכיש בריאות כ"ד/10. לוח
TABLEXXIV/10.PSYCHIATRIC CARE  BEDS, INPATIENTS AND DAY PATIENTS

1982 1981 1980 1975 1969 1965 1957

ומספד מ ם יי ט ל umbersutםח e nAb sol

השנה Atנסוך End 0f year
6,9438,1538,5988,4378,403Beds'5,891'4,343'מיטות

יום לחולי 713782906947Placesמקומות for day patients

7,2378,6868,6788,5178,401INPATIENTS'6,047'4,188'מאושפזים

יום 2948071,0059631,087DAYחולי PATIENTS

השנה Duringבמשך the year
 לאשפוז 4,6198,69010,57712,99212,62613,06712,893ADMISSIONSקבלות FOR

הכל' INPATIENTסך CARE
TOTAL*

ראשונות' 2,3093,7244,8474,5484,4863,850Firstקכללת admissions1
חוזרות 2,3104,9668,1458,0788,5819,043Readmissionsקבלות

כולל (לא 5,4008,26510,07412,45212,18912,76112,623Dischargedשוחררו (alive)
נפטרים)

חולים בבית 111225262316424384378Deathsנפטדו while in hospital

Rates per 1 ,000 population ם

At beginning of
year

תושבי ל000,ו שיעורים
השנה בתחילת

2.22.32.42.32.22.12.1Bedsמיטות

יום לחולי 0.20.20.20.2Placesמקומות for day patients

2.12.32.52.52.22.12.1INPATIENTSמאושפזים

יום וחולי 2.12.32.62.72.32.32.3INPATIENTSמאושפזים AND DAY

PATIENTS

השנה Duringבמשך t he year

לאשפוז2 2.33J3.63.73.23.33.2ADMISSIONSקבלות FOR

הכל INPATIENTסך CARE2

TOTAL

ראשונות 1.22.41.41.21.11.0Firstקבלות admissions
חוזרות 1.21.92.32.12.22.2Readmissionsקבלות

כולל (לא 2.73.23.43.63.13.23.1Dischargedשוחררו (alive)

נפטרים)

1 Data for the beginning of next year. 2 Based on על מבוסס 2 הבאה. השנה לתחילת נתונים ו

estimates. 3 Excluding transfers between institutions. למוסד. ממוסד העברות כולל לא 3 אומדנים.
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בעלות לפי בפיקוח, ומקרים ובילד באם לטיפול תחנות ב"ד/וו. לוח

TABLEXXIV/11.MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES AND CASES UNDER

SUPERVISION, BY OWNERSHIP

Ownership
ילדים
ונוער

Children
and
youth

משפחות
Families

ילדים
בגיל
14

Children
aged
14

תינוקות
Infanis

נשים
הרות

Pregnant
woman

תחנות
שפעלו
Centres
operating

בעלות

.1950
1960
1965
1970
1975
1978

1980 TOTAL
Ministry of Health
General Workers' Sick Fund
Hadassah
Jerusalem Municipality
Tel Aviv Yafo Municipality
Others

Cases admitted
during the year

 40,920
524 52,440
639 74,831
653 72,220

705 68,784
705 47,016
 10,708
 222
 6,429
 4,343
 66

שנתקבלו מקרים
השנה כמשך

16,356 28,160 16,521
48,939 48,688 42,603
63,544 59,585 44,443
77,577 72,418 56,722

103,664 93,425 76,563
104,330 94,302 72,556

100,955
70,309
15,220

235
8,148
5,210
1,833

89,927
59,746
14,267

501
8,534
4,999
1,880

74,040
52,172
12,829

185

4,023
4,196
635

589
644
707
778
863

870
579
228

2

30
26
5

1950
1960
1965
1970
1975
1978

הכל סך 1980
הבריאות משרד

כללית חולים קופת
הדסה

ירושלים עיריית
אביביפו תל עיריית

אחרים

Monthly average of
cases under supervision

של חודשי ממוצע
בפיקוח מקרים

19507,75021,67119,4691950
196058916,57543,487111,458115,7221960

196564422,23853,180167,002154,451_1965

197070728,94966,735208,571205,2221,7371970
197577844,20587,977295,533279,9482,6411975

197886346,93493,364349,737339,4313,0001978

הכל ^^  198087047,99595,322366,981358,8513,2151980 TOTAL
הבריאות 57932,84662,382258,648251,0363,215Ministryמשרד of Health

כללית חולים 2288,63115,59262,38262,201Generalקופת Workers' Sick Fund
2101458692944Hadassahהדסה

ירושלים 303,1619,88025,09525,591Jerusalemעיריית Municipality
יפו אביב תל 262,4654,94217,78018,502Telעיריית Aviv Yafo Municipality

57912,0682,384577אחרים


Others
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סוג לפי פיקוח, ותקופת ובילד באם לטיפול בתחנות מגעים כ"ד/12. לוח
מגע וסוג התחנה על בעלות רשומים,

TABLEXXIV/I2.CONTACTS IN MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES AND

PERIOD OF SUPERVISION, BY TYPE OF REGISTERED CASES, OWNERSHIP OF

CENTRE AND TYPE OF CONTACT

1980

מגע Typeסוג of contact
פיקוח תקופח

ובעלות רשומים Nurseסוג לנפשאחות Typeממוצעת of registered case and
התחנה רופאעל Averageבדיקת periodOwnership of centre

Examinationכתחנה כיתביקורים ofביקורי supervision
by doctorsVisits at centreHome visitsper person

נפשות ל00ו חודשי חודשיםממוצע
Monthly average per 100 personsMonths

הכל סך הרות 3311נשים 1127.9PREGNANT WOMEN
TOTAL

:Thereofמזה:
הבריאות 3310משרד 1177.7Ministry of Health

חולים 3916קופח 988.3General Workers' Sick Fund
יפו אביב תל 4214עיריית 1257.0Tel Aviv Yafo Municipality

ירושלים 26נעיריית 869.5Jerusalem Municipality

הכל סך 18Sתינוקות J0512.1INFANTSTOTAL
:Thereofמוה:

הבריאות 167משרד 10411.7Ministry of Health
חולים 2215קופת 10212.4General Workers' Sick Fund

יפו אביב תל 308עיריית 13511.3Tel Aviv  Yafo Municipality
ירושלים 207עיריית 9i!2.5Jerusalem Municipality

הכל סך 102פעוטות 1945.0TODDLERS TOTAL
:Thereofמזה;

הבריאות 112משוד 1945.0Ministry of Health
חולים 74קופת 1752.0General Workers Sick Fund

יפו אביב תל 62עיריית 1940.0Tel Aviv Yafo Municipality
ירושלים 42עיריית 2240.0Jerusalem Municipality

ונוער1 16ילדימ 3267.0CHILDREN AND YOUTH1

נפש1 16חולי 1477.5MENTAL CASES'

ריאות' 5חולי 982.0LUNG CASES'

ממושכות 18מחלות 945.0OTHER CHRONIC

'DISEASESאחרות'

I Only governmental health centres take care of this lype
registered cases.

of של זה כסוג מטפלות הבריאות משרד בבעלות תחנות רק 1

רשומים.
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והפטירות הלידות מכלל כאחוז חולים, בבתי ופטירות לידות כ"ד/3ו. לוח
TABLEXXIV/13.BIRTHS AND DEATHS IN HOSPITALS, AS PERCENTAGE OF

TOTAL BIRTHS AND DEATHS

Deaths

1 +
הגילים כל
All ages

Births לידות

מת לידות
Stillbirths

ווי לידות
Live births

1960
1970
1975
1980
1981

1950
1960
1970
1975
1980
1981

Total population1
51.4 84.3
66.1 84.6
66.1 88.0
64.1 84.8
66.4 80.3

Jews
51.3
59.9
67.1
70.5
66.5
68.9

87.3
88.6
91.8
90.4
89.4
91.9

56.2
67.6
68.0
65.2
67.1

59.7
63.3
68.7
71.7
68.0
69.8

האוכלסייה' כל
90.795.2
94.299.9
99.3
99.7100.0
99.9100.0

יהודים
94.892.1
99.497.3
100.099.9
100.0100.0
100.0100.0
100.0100.0

1960
1970
1975
1980
1981

1950
1960
1970
1975
1980
1981

NonJews1 ם1 י ד ו ה י  לא
196054.594.734.046.128.51960
197091.2100.045.667.735.51970
197597.046.066.937.31975
198098.8100.641.577.636.81980
198199.6100.044.160.839.81981

I Including East Jerusalem, since 1973. ב1973. החל ירושלים. מזרח כולל

והשנייה הראשונה חייהם בשנות ילדים חיסון כ"ד/4ו. לוח
TABLEXXIV/14.IMMUNIZATION OF CHILDREN IN THE FIRST AND SECOND

YEAR OF LIFE

מתוך שחוסנו הילדים מדווחיםאחוז 10G
Percent immunized children per 100 reported

הדיווח כיסוי
ילדיםמשולש(אחוזים) שיתוק נגד

הדיווח Triplexב.ק.ג.Coverageשנת vaccineAgainst poliomyelitis
Year ofofשחפת חצבתנגדנגד נגד
reportingreportingB.C.G.דחףשלושאבעבועות Againstהאכלהשלושזריקת

(percentages)againstAgainstזריקותBoosterרביעיתהאבלותmeasles
tuberculosissmallpox3 injectionsdose3 feedings4th feeding

ח ה הר!בשנת ם י firstו>1ונגי year of lifeDuring
1965836878 9029 87
1967877271 8927 88
1970867674 9122 9158
197587752 908 9012
19808375 843 851

19818670 846 86
19828568 865 87'54

ח ה שבשנת ה ם י הי י י liנ fesecond year 0fDuring
196574985 4

196780786 366 4
1970811188 466 424
1975798186 481 578
19808277 1081 881
19818280 785 783
19828582 685 688

1 Data on immunization in the first year of life, deirve from a
special campaign during an epidemy of measles. This group of
chidren will receive also the regular immunization during ihe
second vear of life.

מבצע פי על הם הראשונה החיים בשנת חיסון על נתונים 1

תקבל זאת ילדים קבוצת החצכת. מגיפת בעת שנערך מיוחד
השנייה. החיים בשנת השגרתי החיסון את גם
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אוכלוסייה קבוצת הרופא, סוג לפי רופאימ, אצל ביקורים כ"ד/5ו. לוח
וגיל

TABLEXXIV/1S.VISITS TO DOCTORS, BY TYPE OF DOCTOR, POPULATION
GROUP AND AGE

IV VI 1981

וקבוצת גיל
אוכלוסייה

הכל סך
Total

Thereof ma

הכל סך
Total

Thereofמזה

Age and
population group

OS

r

31

a

11eg :tiSPSi
r
a 5
x .S
B 5

כולל סך

אלפיס

9,770

Thousands

2,170 5,590

באוכלוסייה ל100 שיעורים
Rates per 100 population

61 157 274GRAND TOTAL

0142,420370 1,67019413430014

1524820310 30016961641524

25442,410860 960258103922544

45541,250270 740398235844554

55641,180210 750439279775564

65+1,590150 1,1705373734865+

הגל סך 9.1302,040יהודים 5,23030917769Jews total

0142,220350 1,53023116037014

1524740280 27020876801524

25442,220800 880274109992544

45541,180250 700420248884554

55641,140200 720453285815564

65+ 1,630140 1,1305523834865+

הכל 640130לאיהודיםסך 3601056021NonJews total

01420020 15071517014

15247020 305920201524

254419060 7015360502544

45547020 40210119494554

556440402421995564

65+60(10) 40314218(33)65+
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החוק1 סעיפי לפי חוליט, בבתי (הפלות) הריון כ"ד/6ו.הפסקות לוח
המוסדות על ובעלות

TABLEXXIV/16.INTERRUPTION OF PREGNANCY AT HOSPITALS, BY ARTICLES OF

THE LAW1 AND OWNERSHIP OF INSTITUTION

בעלות
המוסדות על

הכל סך
Total

החוק lawAtricleסעיף of the

Ownership
of

institutions

12345

גיל
האשה

Woman's
age

יחסים
אסורים
Relations
prohibited

by law

או גופני מום
של נפשי
הוולד

Physical or
mental defect
of fetus

חיי סיכון
האשה
Danger

to woman's
life

תנאים
משפחתיים
וחברתיים2
Family or
social

cirumstances2

הכל סך 19795,9251,6654,4652,1651,2996,3311979TOTAL
4,9173811,7777893451,625Governmentממשלתיים

תולים קופת
כללית

5,2245939157664522,498General Workers' Sick
Fund

1,075162433136179165Nonproiftציבוריים

4,7095291,340474323פרטיים '2,043Private

הכל סך  19804,7081,7815,0052,1185,15726471980TOTAL
4,6425411,8815801,54298Governmentממשלתיים

חולים קופת
כללית

5,6455981,1544902,121282General Workers' Sick
Fund

9871634661272301Nonproiftציבוריים

4,4344791,5049211,264266Privateפרטיים

הכל סך  19804,5141,7785,0032,2055,5281980 TOTAL

4,4894771,9455861,481Governmentממשלתיים

חולים קופת
כללית

4,7736941,1276932,259General Workers' Sick
Fund

89313246368230Nonproiftציבוריים

4,3594751,4688581,558Privateפרטיים

הכל סך  19804,6761,6445,6412,3445,0471980TOTAL
5,1925592,3336361,664Governmentממשלתיים

חולים קופת
כללית

5,4386701,5979122,259General Workers' Sick
Fund

852125417115195Nonprofitציבוריים

3,1942901,294681929Privateפרטיים

1 For complete articles of the law, see introduction.
2 Abolished by the Knesset in February 1980.

במבוא. ראה החוק, סעיפי תיאור 1

.1980 בפברואר הכנסת החלטת לפי בוטל 2
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HOSP1TALIZATION AND MORBIDITY ותחלואה אשפוז

ומין גיל המתנה, תקופת לפי לאשפוז, המתנה כ"ד/7ו. לוח
TABLE XXIV/17.WAITING FOR HOSPITALIZATION, BY WAITING TIME, trGE AND

SEX

IV VI 1981

Wailing time

Females נקבות

55+ 2554 024 הכל סך
Toial

Males זכרים

55+ 2554 024 הכל סך
Total

המתנה nsipn

Hospitalized in the last hall' year האחרונה השנה בחצי אושפזו

סאל י sandsThouפ

הכל 84.931.422.231.380.122.032.725.4TOTALסך

משבוע 59.623.313.722.655.916.921.917.2weekLessפחות than one

שבועות ו  10.83.93.13.79.52.73.73.213ו. weeks

חודשים 1 613.74.05.44.313.72.56.54.716 months

ויוחד חודשים 70.80.2_0.70.90.60.3more7 months and

Percentages אחוזים

הכל 100.0100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

משבוע 70.274.361.772.069.876.566.967.7Lessפחות than one week

שבועות 1.112.712.414.212.011.912.1I 1.312.513 weeks

חודשים 1616.112.824.113.917.211.319.918.716 months

ויותר חודשים 71.00.5


2.11.2


1.91.27 months and more

Awaitingלאשפוזיניםממת hospitalization

andלפיסא sThou s

הכל 15.25.64.05.615.34.85.64.9TOTALסך

מחודש 2.61.10.61.04.01.21.11.7Lessפחות than one month

חודשים 1 611.43.93.14.48.42.53.32.716 months

ויותר חודשים 70.80.70.2_2.30.71.10.57 months and more

ו ח Dא ' 7ntage sPerc e

הכל 100.0100.0Iסך 00.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

מחודש 17.518.914.618.127.127.719.734.9Lessפחות than one month

חודשים 1676.969.580.781.957.155.760.155.116 months

ויותר חודשים 75.611.64.7


15.716.520.210.17 months and more
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וקבועת גיל מין, לנ1י תושבים, ל000,ו אש*וז שיעורי כ"ד/8ו. לוח
אוכלוסייה

TABLEXXIV/18.HOSPJTALIZATION RATES PER 1,000 POPULATION, BY SEX, AGE
AND POPULATION GROUP

Age

65+ 4564 1544 514 \A

הכל סך
Total

Jews יהיר

Males
4880129
4685131
5393164
56109191
65120218
69125233
69/26250
66134253
64136263
60147252
59142301

Fem a 1 e s1

8887105
10090105
10996134
118113163
11111517S
110120189
NO124195
109122203
113135214
106133214
101130233

Jews2No n

47
45
54
57
54
56
64
63
62
57
61

35
36
40
44
42
43
41
45
44
37
37

54
73
73
93
101
111
121

125
125
111
106

41
55
53
70
78
75
87
84
85
73
75

ם* י ד ו ה י  א ל

זכרים
195263246
195566269
195773275
196083339
196591315
196797303
1969101293
1970102300
1971102293
1974100266
1976102182

נקבות'
195278220
195584231
195790220
;960101252
1965101240
1967103222
1969107226
1970106204
1971112213
1974107195
1976106132

Malesוכרים
195736912919365073
1960501674329485986
196565267572754108131

19675724759244596120

19696429173324880122
19706426780328995117
19717035582364990133
197478352833764Ml177
197687297914447156298

Femנקבות' a 1e s'
195733602013464438
1960451363216555841
1965631894220866793
19675716539187278101

1969612194320796891
19706317358247679106
19716526244218079103
197473241602885104108

19768119258309176130

I Excluding maternity wards.
2 Including: East Jerusalem since 1971.

יולדות. מחלקת כולל לא
.1971 בשנת החל ירושלים מזרח גולל
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נבחרות אבחנות1 לפי אשפוזים,  כ"ד/9ו. לוח
TABLEXXIV/19.HOSPITALIZATIONS, BY SELECTED DIAGNOSES'

באוכלוסייה ל00,000ו Ratesשיעורים per 100,000 population

אבחנה

Jews1976יהודים

19501960196519701974o
r~ to
re o11

1 0J

U 1
Diagnosis

הכל 9,9359,2049,57810,42912,9159,93810,2438,341TOTALסך
חיידקים ע"י שנגרמו מחלוח

טפילים או
1,189486420566487567458984Infectious and parasitic

diseases

שחפת :28790523131191916Thereofמזה: tuberculosis
נגיפית כבד 6153713147414524infectiousדלקת hepatitis

ממאירות 250285360461552445477275Malignantשאתות neoplasms
ממאירות בלתי 243312306304302280311110Benignשאתות neoplasms

836072113104818086Diabetesסוכרח mellitus
7410212614813914989Cataractירוד

4353385i454824Glaucomaברקית
י והזיז התיכונית האוזן דלקה

הפיטמי
56657397758049Otitis media, mastoiditts

וממושך) (חריף הלב 117153142601398984228Rheumaticשגרק heart disease
)acute and chronic)

איסכמית לב 125333470656882706801189Ischaemicמחלת heart disease
שבמוח הדם כלי של 647412016922318620768Cerebrovascularמחלות diseases

ריאות 245239305273219294280375Pneumoniaדלקת
השקדים של יתר גידול

והאדנואידים
11524025925723415216771Hypertrophy of tonsils

and adenoids
עכולי 11911011312313311512084Pepticכיב ulcer

התוספתן 247148144121119111113104Appendicitisרלקח
מרה ואבני המרה ניס ,11712210911910110862Cholecystitisדלקת cholelithiases

נפרוזיס ,48454550575570Nephritisנפריטיס, nephrosis
השתן דרכי של 1211211049587858682Urinaryחצצת calculi

הערמונית של עיצוב 7177889512810011330Hypertrophyיתר of prostate
דם זוב בווסת, הפרעות
לאחר (גם מהרחם

הבלות)

251241225219205222114Disorders of menstruation,
metrorrhagia (also post
menopausal)

897686591567622528543445Abortionsהפלות
מולדים 98138144220233221216252Congenitalמומים malformations

לא ומחלות סימפטומים
מוגדרות

1,260863841747801783823574Symptoms and illdeifned
conditions

חיצוניות 9227708219779819749321,209Externalסיבות causes

I See introduction. מבוא. ראה 1
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החולים של ואבחנה גיל מין, לפי אשפוזים,  כ"ד/20. לוח
1976

זכריםמספר
ברשימת
הכל1אבחנהב"ח הכלנקבותזכריםסך גילנקבותזכריםסך

NumberTotal1MalesFemalestotalMalesFemales
in014514

H list

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

מוחלטים מספרים  הכל 351,134173,891177,237177,237173,897351,1349,81818,53220,843סך
ל100,000שי תושביםגורים

שיעורים 9,938;9,82910,04720,03910,1995,657
ירי001,032 על שנגרמו 8,3865676584756,1291,391466?20,03511,64מחלות

טפילים או חיידקים
וזיהומים001,002 ופרטיפואיד 69339S2951922161315027טיפואיד

סלמונלה2 ע'יי אחרים
חידקית003 53331:220151712895824דיזנטריה
(חידקית)004 מזון 1468C66443196הרעלת
אחר006 ושלשול המעיים 10,0965,7624,3342853252455,321862149דלקת

007, 6794027219231532שחפת008
שיתוק018 של מאוחרות 17210:6946313תוצאות

ילדים
563:231112842חצבת0192
נגיפית021 כבד 524415429382939?1,48395דלקת

026, 81620231322עגבת0272
ממאירות033056 15,7388,037,701445454436538471שאתות

הקיבה033 של ממאירה 2982635161;92062שאת

הגס035 המעי של ממאירה 252724י91542שאח
חלחולת) כולל (לא

החלחולת036 של ממאירה 69936332192018שאת
החלחולת קישור ושל

העקול2 והמעי
קנה039 של ממאירה 1,10983272314715שאת

וריאה סימפון הנשימה,
השד043 של ממאירה 1,8091,80951102שאת

044, הרחם0452 של ממאירה 5625621631שאח
צוואר) (כולל

לאוקמיה054056 הודג'קין. 2,3661,42C946668053284747מחלת
הרקמד של אחרות ושאתות
טית וההמטופול הלימפטית

טבות057059 9,9071,7228,18528097463944739שאתות
מוגדרות060061 בלתי 1,32660172237344021310שאתות
ומטבוליות062065 אנדוקריניות 6,8363,0573,77919317221436511066מחלות

1_38213621?49110תירוטוקסיקוויס0632

2,8671,4481,4198181802412סוכרת064
האברים066067 ומחלות דם 3,2671,731,530929886263207159מחלות

דם היוצרים
ליקוי068 נוירוזיס, 1,388726678462019*2,5561,16פסיכוזיס,

נפשיות והפרעות אישיות
שכלי פיגור פסיכוטיות, לא

העצבים069080 מערכת 10,205600622578830540348;21,21711,01מחלות
התחושה ואברי

1,3536537003836393413965פזילה074
4,9392,2612,67813912715189ירוד075
1,5947348604541481ברקית076

הרשתית077 593342521619143פרישת
התיכונית079 האוזן 2,6831,511,17275856618720392דלקת

הפיטמי והזיז
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TABLEXXIV/20.HOSPITALIZACTONS, BY SEX, AGE DIAGNOSIS OF PATIENTS
1976

MalesנקבותFemales

AgeגילAgDiagnosis
1544456465+0145141544456465+

44,31439,28437,9706,44212,15812^9673,56839,39930,698TOTALabsolute numbers
Rates per 100,00 population

5,57814,10627,68313,8047,0433,5649,86812,86721,116rales
3612824754,5541,060337218287436nfectious and parasitic diseases

14569044201084Typhoid fever, paratyphoid fever and
other salmonella infection''

45123253143416Bacillary dysentery
11053Food poisoning (bacterial(

79691324.0036991394948135Enteritis and other diarrhoeal diseases
1451995274731Tuberculosis
101.1263Late effects of acute

poliomyelitis
2322Measles^
85121382335401519]nfectious hepatitis
2311122Syphilis2

1159832,70758704191541,0711,908Malignant neoplasms2
473256331119Malig. neop. of stomach
148241


1351159Malig. neop. of large intestine

24914773998Ma/ig. neop. of rectum and recto
sigmoid junction2

313330434571Malig. neop. of trachea, bronchus and
lung

40313358Malig. neop. of breast
11197106Malig. neop. of uterus (incl. cervix)2

411462863431222686224Hodgkins dis., leukaemia &L other neopl.
of lymphatic £ haematopoietic tissue

76175243214238512U77357Benign neoplasms
145218512163084139Unspecified neoplasms
8946949124813065166395502Endocrine and metabolic diseases
7II31185057Thyroioxicosis2
2723836242743191315Diabetes
3259147195127675981183Disease of blood and blood forming

organs
708515032222090114145Psychosis, neurosis. personality disorders

and other nonpsychotic mental
disorders. mental retardation

3259672,1025424653042848742.158Disease of ibe nervous system and sense
organs

13412618223513Strabismus
162289904482541,177Cataract
71082531215126287Glaucoma

1348566. 3953Detachment of retina
56321424416278483917Otitis media and mastoiditis
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(המשך) החולים של ואבחנה גיל מין, לפי אשפוזים,  כ"ד/20. לוח
1976

זכריםמספר
ברשימת
הבל1אבחנהב"ח הכלנקבותזכריםסך גילנקבותזכריםסך

NumberTotal'MalesFemalestotalMalesFemales
in014514

H list

מוחלטים d'ibdo
Absolute numbers00.000ל תושביםשיעורים

הדם081092 מחזור 53,35231,31722,0351,5101,7701,2498741114מחלות

וממושך)081,082 (חריף הלב 3,1751,4501,7258981972589שיגרון

דם083 לחץ _2,1469691,177605466יתר
1

איסכמית084 לב 24,95616,1258,831706911500מחלת

שבמוח086 הדם כלי של 6,5753,5932,982186203169612מחלות
התחתונות091 הגפיים של 1,240247993351356דליות

דלייתי) כיב (כולל
הנשימה093102 כלי מערכת 35,81921,78414,0351,0131,2317955,3113,697986מחלות
הנשימה093095 כלי של 7,3074,5512,7562062571561,7391,232168זיהום

ושפעת העליונים
הצורות)096 (כל ריאות 10,4166,3394,0772943582312,1901,107242דלקת
הסימפונות)099 (קצרת 2,4561,1981,2586967719312172גנחת
ושל100 השקדים של יתר 5,3772,9542,423152166137669389גידול

האדנוידימ
העיכול103111 מערכת 33,25621,10212,1549411,1926881,235822539מתלות

והתריסריון הקיבה כיב
הצורות107 כל התוספתן, 3,9452,2121,7331111259816143דלקת
מעיים108 13,72110,3773,3443885861891,063670324שבר
מרה110 ואבני המרה כיס 3,5741,0022,57210156145דלקת

ומחלות112124 השתן דרכי 31,97310,96321,0109046191,190251185268מחלות
ושל הגבר של המין אברי

האשה
112, ונפרוזיס113 2,0311,14488757645025187נפריטיס
השתן115 דרכי של 3,0202,11390785119518הצצת
הערמונית117 עיצוב 3,5513,55110020011יתר

וכרים)119 (כולל השר 1,6721291,54347787211מחלות

דם121 זוב (כולל בווסת 7,2637,263205411הפרעות
הבלות) לאחר מהרחם

ונשית123 גברית 2,0301831,8475710104עקרות
ומשכב125131 הריון 27,98727,9877921,586סיבוכי

לידות) כולל (לא לידה
18,65518,6555281,057הפלות127

עור132133 6,472.3,5292,943183199166343208138מחלות

ועצמות'134137 שרירים 9,3614,5724,78926425827126113157מחלות
תוליתי134 בין דיסקוס 94758436326332081הזחת
השדרר135 ודלקת מפרקים 2,3459621דלקת ,38366547882426
מולדים138142 7,8424,8432,9992212731701,531519613מומים
ושל139 הלב של מולדים 1מומים ,63889874046504150411070

הדם מחזור
סבלידתיות143 1,8871,0358525358481,524158הפרעות
מוגדרות144148 כלתי 27,69514,48413,2117K381K741.288762552מחלות
חיצוניות149160 34,41621,28213,1349741סיכות .2037446571,2791.105

אחוז. ב00ו עובדו הסעיפים ידוע. לא גיל כולל ו
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TABLEXXIV/20.HOSPITAUZATIONS, BY SEX, AGE AND DIAGNOSIS OF PATIENTS
(cont)
1976

MalesנקבותFemale

AgeגילAgeDiaiinosis

1544456465+()145141544456465+

Rates per 100.000 populatu
4964,40610,00390271014132,3757,114Diseases of the circulatory system

72137100478103149143Rheumatic heart disease (acute
and chronic(

33167161426195240Hypertensive disease
1292.5875.492281,0463,437Ischaemic heart disease
204261 ,50743172341,353Cerebrtjva.scu la r disey.se
1047207712026Varicose veins of lower extremities

5017411.7973.2292,2617163474961,246Diseases of the respiratory system
7647661,1726241175597Acute respiratory infection and

influenza
1291515571.45779715560105420Pneumonia
3194110211144452| 11112Bronchial asthma
34544423465772Hypertrophy of tonsils and adenoid?

8152.2152.9445382792645521.2101.721Diseases of digestive system
Peptic ulcer

1688146101041525133Appendicitis
2711,1321,435372169104104330467Hernias
19141320109363419Cholecystitis and cholelithiasis

3251,0332,7792032132041,5822,0131,207Diseases of genitourinary system

33XI1631735582881100Nephritis, nephrosis
1212692446541/5S3Urinary calculi

34021.682Hyperplasia of prostate
9715237110121655Diseases of breast

22529972218Disorders of menstruation (incl.
metrorrhagia NOS. also post
menopausal(

221264916Sterility. male and female
6323.659J4!S251Complications of pregnancy

and puerperium
112.417116157Abortions
20816623735819890167185194Diseases of the skin and subcutaneous

tissue

256422371874111229553578Diseasesof the m usculoskeletal sys/f/ff
319017_264218Displacement of i.itrvertebral disc
31119168112941192244Arthritis and spondylitis
8152641.0783611941226257Congenital anomalies
19513357101542759Congenital anomalies of heart and

circulatory system
1,155181Perinatal disorders
5621,1521,8129967574766129691,398Symptoms 2nd illdeifned conditions

1,2529431,1784677665196617651,513All external causes

1 Incl. age not stated. 2 Processed
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מיקומים של ממאירות שאתות של חדשים מקרים  כ"ד/ו2. לוח
(יהודים) וגיל מין לפי נבחרים,

TABLE XXIV/21 NEWLY REPORTED CASES OF MALIGNANT NEOPLASMS OF
SELECTED SITES, BY SEX AND AGE (Jews)

19781979

גיל groupAgeקבוצת
הכל סך

ומיקום TotalSexמין and site
0141524253435444554556465+

נ מוחמ םפרים י ט berל sz nunAbsolut
הכל סך 7,722123זכרים 1542281797221,4944,722MALES TOTAL

:Thereofמזה:
58521542123403Stomachקיבה

והחלחולת הגס 1,2047המעי 193386235833Colon and rectum
9571הריאה 1415117226593Lung

211שד 3359Breast
707ערמונית 32218105577Prostate

השתן 6872שלפוחית 2121466147444Bladder
ממאירה 39523לימפומה 3535304163168Malignant lymphoma

23316לאוקמיה 191291826133Leukaemia

הכל סך 7,961114נקבות 1233696021,1671,8243,762FEMALESTOTAL
:Thereofמזה:

36993068262Stomachקיבה
והחלחולת הגס 1,0875המעי 21829107235691Colon and rectum

3171הריאה 383990176Lung
2,0786השד 2111281447532699Breast

הרחם 3571גוף 61976104151Corpus uteri
3907השחלה 4121987100161Ovary

השתן 1751שלפוחית 21336123Bladder
ממאירה 30530לימפומה 1540151860127Malignant lymphoma

1799לאוקמיה 2846193083Leukaemia
ל100,000שי Ratesתושביםעוריס per 100,000 population

הכל סך 246.422.4זכרים 15.744.361.6262.2615.81,679.2MALES TOTAL
:Thereofמזה.

18.60.45.215.250.7143.3Stomachקיבה
והחלחולת הגס 38.41.3המעי 0.11.711.431.296.9296.2Colon and rectum

30.50.2הריאה 0.10.85.242.593.2210.9Lung
0.70.2שד 1.01.12.13.2Breast

22.6ערמונית 0.30.40.76.543.3205.2Prostate
השתן 21.90.4שלפוחית 0.22.34.224.060.6157.9Bladder

ממאירה 12.64.2לימפומה 3.66.810.314.926.059.4Malignant lymphoma
7.42.9לאוקמיה 1.92.33.16.910.747.3Leukaemia

הכל סך 252.821.6נקבות 13.272.4199.1374.8692.51,227.8FEMALESTOTAL
:Thereofמזה:

11.73.09.625.885.5Stomachקיבה
והחלחולת הגס 34.51.0המעי 0.23.59.634.489.2225.5Colon and rectum

10.10.2ריאה 0.62.612.534.257.4Lung
66.01.1השד 0.221.892.9143.5202.0228.1Breast

הרחם 11.30.2גוף 1.26.324.439.549.3Corpus uteri
12.41.3השחלה 0.42.46.i27.918.052.5Ovary

השתן 5.60.2שלפוחית 0.74.213.740.1Bladder
ממאירה 9.75.7לימפומה 1.67.85.05.822.841.4Malignant lymphoma

5.71.7לאוקמיה 3.00.82.06.111.427.1Leukaemia
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(יהודים) נבחרות זיהומיות מחלות  כ"ד/22. לוח
TABLEXXIV/22.SELECTED INFECTIOUS DISEASES (Jews)

תושבים ל100.000 Ratesשיעורים per 100,000 population

1982Disease.'1981§195019601965197019751980מחלה

4Choleraכולירה
1481330Diphtheiraקרמת

21101001Brucellosisברוצלוזיס
בצילרית ,8812188109148292223196Dysenteryדיזנטויה bacillary
נגיפית כבד ,10314593507910912378Hepatitisדלקת viral
מןיהום מוח 32361822Acuteדלקת infectious encephalitis
המוח קרום 81211I11Meningococcalדלקת

מנינגוקוקוס meningitisע"י
מזון 61961124915910763Foodהרעלת poisoning

1,382303M20862286520Measlesחצבת
(אנדמי) בהרות 548242101Typhusטיפוס (endemic)

הבטן 60128104232Typhoidטיפוס fever
91211110Leptospirosisלפטוספירוזיס

55312100Paratyphoidפרטיפוס fever
0000000Tetanusצפדת

חוזרת 01000000Relapsingקדחת fever
9106313542Scarlet;;שנית fever
5632352I113002Pertussisשעלת

ילדים 14310שיתוק


0000Poliomyelitis

1 Includes cases of nonJews.
2 Only cases of the age group 04 were notifiable.

לאיהודים. כולל 1

בהודעה. חייבים היו 0 4 בגיל שקרו מקרים רק 2

ההדבקה מקומ לטי מלריה, מקרי כ"ד/23. לוח
TABLEXXIV/23.MALARIA CASES, BY PLACE OF INFECTION

1982 19751979 19651974 19601964 19551959 19501954 '1949

TOTAL
Thereof:
New casesindige
nous infection

Imported infection

Induced by blood
transfusion

258

54

83

1

82

65

1

62

2

49 414 1,091 הכל סך
מזה;

חדשים מקרים
מקומית הדבקה

שנדבקו מקרים
כחו"ל

שנגרמו מקרים
דם עירוי ע"י

Data for this year are incomplete.
Incl. four cases of introduced malaira.

שלמים. אינם זו לשנה הנתונים 1

מוחדרת. מלריה של מקרים ארבעה כולל 2
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לפי פעילה, שחפת של והתחדדויות1 חדשים מקרים כ"ד/24. לוח
וגיל אוכלסייה קבוצת המחלה, איתור

TABLEXXIV/24.NEWLY REPORTED AND RELAPSING1 CASES OF UNSTABLE
TUBERCULOSIS, BY LOCALIZATION, POPULATION GROUP AND AGE

1981

םיהוו הJewsי י  א wsל Nודים onJ e
.גיל כולל ■p

הכל ראותסך מחוץשחפת הכלשחפת מחוץשחפתסך שחפת
AgeGrand lotalTotalPulmonaryלראותTotalלריאותריאות

ExstrapulmoPulmonaryExtrapulmo
narynary

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים
total הכל jn22720114754261313

0443_311

51482266
15291913121633
3044191789211

456485765125972
65+9290741622

1שיעורים 100,000זושביסל100,000 populationRates per
total הכל 6.96.14.51.64.02.02.0סך

041.10.8_0.80.90.9
5140.90.20.22.22.2
15292.31.61.40.14.32.22.2
30^*45.95.32.52.83.81.91.9
456415.213.69.14.516.512.83.7
65 +28.828.123.15.010.110.1



1 Including 8 cases of relapsing tuberculosis. התחדדות. של מקרים 8 כולל 1

(יהודים) מין לפי להתאבדות1, ונסיונות התאבדויות  כ"ד/25. לוח
TABLEXXIV/25.SUICIDES AND ATTEMPTED SUICIDES', BY SEX (Jews)

19491950196019651970197519801981

םמספ י םמוחלר י er>ט snu mAbsolute
114141174175192272254236SUICIDESהתאבדויות
זכרים :808593109109164169151Thereofמזה: males

להתאבדות 1041146287081,2081,4391,025984ATTEMPTEDנסיונות
SUICIDES

זכרים :5953261281351450359366Thereofמזה: males

Rates per 100,000 Jews aged 15 years and over ומעלה 15 בגיל יהודים ל00.000| שיעורים
18IS141111131110SUICIDESהתאבדויות

2421151412161513Malesזכרים
111513891077Femalesנקבות

להתאבדות 1615514469704543ATTEMPTEDנסיונות
SUICIDES

1513423440443232Malesזכרים
1816605497955853Femalesנקבות

Up toJ967 some cases of nonJews are included. לאיהודים. של אחדים מקרים כולל ,1967 עד 1
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וסעד רווחה כ"ה. פרק

וחוקים מיוחדים הסכמים פי על תשלומים
חוק לפי תשלומים על נוסף (לאגבייתיים). אחרים
גם נכללו ולשאירים לזקנים הלאומי הביטוח
מפאת אשר ושאירים, קשישים לקבוצות תשלומים
חוק במסגרת להשתלב יכלו לא הגבוה גילם
רמה על עולה אינה הכנסתם ואשר הלאומי הביטוח
מן גבייה אין אלה תשלומים בעבור שנקבעה.
ממנים היהודית והסוכנות המדינה אוצר הציבור.

מיוחד. הסכם פי על אלה תשלומים
הכנסה להבטחת השלמה זו במסגרת משלמים כן
ולשאירים לקשישים סוציאלית) הטבה  (לשעבר
לביטוח המוסד קצבת הוא העיקרי קיומם שמקור
ההשלמה מעוגנת ב1.1.1982 החל לאומי.

הכנסה. הבטחת בחוק הכנסה להבטחת

כללית נכות
שכתוצאה  למבוטח משלמים נכות קצבת
תאונה ממחלה. הנובע נפשי או גופני,שכלי מליקוי
כדי להשתכר הכושר לו אין  מלידה מום או
עקב צומצם מעבודה להשתכר שכושרו או מחייתו,
נכים: סוגי לשני משלמים הקצבות ליקוי. אותו

באפריל 1 לאחר לנכה שהיה חדש נכה א.
זה תאריך לאחר 18 לגיל שהגיע או 1970

נכה. כשהוא
באפריל. 1 לפני לנכה שהיה מי  קודם נכה ב.
לדרגת בהתאם הנכות קצבת את משלמים
הקצבה נכות. ועדת ע"י הנקבעת נכות
הממוצע מהשכר 0ז<15 היא לבודד המלאה
לזוג, ו£37.59 לאומי, לביטוח בחוק כמוגדי
משני אחד כל 5בגין 'tf של תוספת וכן

הראשונים. הילדים
שאחוז קשים נכים מיוחדים. שירותים ג.
לעזרה הזקוקים לפחות, 7596 הוא נכותם
זכאים. יומיום, פעולות לביצוע מהזולת רבה
50></6 בין הנעה מיוחדים, לשירותים לקצבה י
בהתאם הכל מלאה, יחיד מקצבת %150'b

בזולת. תלותו לדרגת
ניידות ד.

בניידות למוגבל משלמים ניידות קצבת .1
והוא מ6?40 גבוהה מוגבלותו שדרגת
ולמוגבל תוקף בר נהיגה רישיון בעל
מ606/6 גבוהה מוגבלותו שדרגת בניידות
קצבת תוקף. בר רישיון בעל ואינו
המוגבלות. אחוז לפי משולמת הניידות
קצבה מקבל מחייתו כדי המשתכר זכאי

משתכר. שאינו מזכאי כפולה
מסים לכיסוי ניתנת עומדת הלוואה .2

לאומי ביטוח

והסברים הגדרות

הנתונים המוסד. של והוצאות הכנסות
ולא והוצאות הכנסות של בסיס על מוצגים הכספיים
העיקרי ההבדל ותשלומים. תקבולים של בסיס על
לפי המוסד: השקעות על הצמדה בהפרשי מתבטא
של הצמדה הפרשי רק נרשמים תקבולים בסיס
הכנסות בסיס על ואילו פרעונן זמן שהגיע השקעות
ההשקעות כלל על הצמדה הפרשי נרשמים

השנה. תוך שהבשילו
מגבייה ההכנסות את כוללות הכנסות הכל סך
הממשלה השתתפות את הלאומי, הביטוח חוק לפי
והקצבות הצמדה והפרשי ריבית החוק, לפי

היהודית. והסוכנות הממשלה
על מבוסס לאומי בביטוח המבוטחים מספר
זה מספר לאומי. לביטוח המוסד ע"י הנערך אומדן

כולל:
,■ וקואופרטיכים קיבוצים חברי גם כולל שכירים

מושבים; חברי גם כולל עצמאיים
כולל עצמאיים ושאינם שכירים שאינם
תלמידים ברשות, מבוטחים סטודנטים נתמכים,
בעבורם. בתשלום חייבת שהמדינה אחרות וקבוצות
מהמבוטחים שניגבו ביטוח דמי גבייה:

הלאומי. הביטוח חוק לפי ומהמבטחים
המעבידים 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 מרמי אותם ושמממנים
תקציב. שנות לפי הם הנתונים

 ושאירים זקנה

הלאומי הביטוח חוק לפי זקנה קצבת
ו לגבר 70  זקנה לגיל בהגיעו למבוטח משלמים
הקצבה את משלמים מסוימים (בתנאים לאשה 65
לביוח בחוק כמוגדר הקצבה, קודם). שנים חמש
לבודד הממוצע מהשכר 0'ל16 בשיעור היא לאומי,
אחר כל בגין 59'0 של תוספת ניתנת כן לזוג. ו0'249

הראשונים. הילדים משני
לאלמנ/ה משלמים חוק לפי שאירים קצבת

מבוטח/ת. של
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לרך ראשוני ציוד לקניית כספי מענק הוא
הנולד.

שכירה עובדת שהיא למבוטחת לידה דמי כ.
(עד לידה חופשת של לתקופה עצמאית או

שבועות). 12

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

לפםקהדין. בהתאם ממנו המגיע הסכום

ילדים

בישראל ילד כל בגין משלמים ילדים קצבת
לביטוח המוסד ע"י ישירות שנה, 18 לו מלאו שטרם
קצבה נקודת לפי ביולי1975 נקבעה הקצבה לאומי.
נוסף, ילד לכל ורבע ונקודה והשני הראשון לילד
הכנסה במס הזיכוי נקודת ערך לפי הוא כשערכה
לצרכן, המחירים למדד במלואה הצמודה 
 בשנה פעמים 4 1981 בינואר החל ומתעדכנת,

ובאוקטובר. ביולי באפריל בינואר,
החיילים חוק (לפי צבא יוצאי קצבת
למשפחות ניתנת לעבודה) חזרה  המשוחררים
ביטחוני בשירות או בצה"ל שירת מבניה שאחד
מממנת, שהממשלה זו, קצבה בחוק. כמוגדר אחר
אין כאשר ואילך. השלישי הילד בגין משלמים
קצבה ניתנת המשוחררים, החיילים חוק עפ"י זכאות
לקבוצות גם צבא יוצאי לקצבת זהה בשיעור

הבאות:
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 כ959ו.1.9 לראשונה שולמה
הורחב 1965 בשנת .14 גיל עד לילדים ומעלה,

.18 גיל עד לילדים שולמה והקצבה החוק,
ילד בגין הקצבה שולמה ב4.1970.ו החל
גם ומ1.10.1972 לאשכירים, במשפחות שלישי

השכירים. משפחות של שלישי ילד בגין
ב לראשונה שולמה עובדים ילדי קצבת
המעביד באמצעות שכירים למשפחות 1.8.1965
החל .18 גיל עד הראשונים ילדיהן שלושת בעבור
הילדים לשני הקצבה שולמה כ1.10.1972

ההלוואה אחוז מנועי. רכב על החלים
בניידות למוגבל כלהלן. הוא העומדת
מוגבלותו כאחוז  נהיגה רישיון כעל
רישיון לו שאין בניידות למוגבל בניידות,
מוגבלותו מאחוז 750^  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 עריץ הרפואי מצבו כאשר
לנפגע שמשלמים צמיתה, נכות גמלת ג.

מספר: באופנים
בין נכותו שדרגת לנפגע פעמי חד מענק .1

; ל76<19 57c
נכותו שדרגת לנפגע חודשית קצבה .2

מ6?19. 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 1096

אחרת. מתאימה לעבודה או הקודמת

תאונות ביטוח

תאונות. ביטוח חוק לתוקפו נכנס ב1.4.1981
תאונה. לדמי זכאים זה חוק עפ"י

כנפגעי מוכרים ושאינם שנפגעו עובדים א.
עבודה. תאונות

איכושר תקופת בעבור  עובד שאינו מי כ.
התאונה. שלאחר יום ל14 מעבר המתמשכת

אימהות

גמלאות: סוגי שני מעניק, אימהות ביטוח
הראשון חלקו יולדת; לכל לידה מענק א.
השני וחלקו האשפוז, הוצאות לכיסוי ניתן
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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 עוכרים 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 מקור
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, כלשכת 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
נתקבלו כ"ה/9)  >כ"ה/5 בלוחות הנתונים
משרד של סעד תשלומי מרכז של הסיכומים מתוך
הנתונים ב1969/70 החל והרווחה. העבודה
במזרח הסעד לשכות שבטיפול משפחות גם כוללים

ירושלים.

לילד ואילו המעביד, באמצעות בלבד הראשונים
משפחה קצבת במסגרת לב"ל המוסד ע"י השלישי
כמס, הרפורמה הפעלת ממועד ילדים. מרובת
ילדיהן עבור קצבה אלה משפחות מקבלות

מהמוסד. ישירות הראשונים

אבטלה
שהשלים שכיר מובטל אבטלה לדמי זנאי
שנה 20 לו מלאו בחוק, כמוגדר הכשרה תקופת
שנה 60 או (לגבר) שנה 65 לו מלאו לא ועוד

(לאשה).

מילואים שיחת

קרן ביטול עם ב1.10.77 שהוקם ענף זהו
תגמולים תשלום  הענף באחריות ההשוואה.
אחד, יום על העולה תקופה במילואים למשרתים
מי או קדםצבאי בחינוך שהשתתף למי הענקות וכן
בשעת עבודה שירות חוק חוק לפי לאימון שנקרא

(מל"ח). חירום

מקורות
של ולתכנון למחקר האגף מן נתקבלו הנתונים
על יותר מפורטים הסברים לאומי. לביטוח המוסד
השינויים הביטוח, דמי שיעורי הגמלאות, סוגי
בירחונים, למצוא אפשר וסיבתם התקופתיים
האגף שבעריכת הסטטיסטיים ובשנתונים ברבעונים

ובהוצאתו. המוסד של ולתכנון למחקר

סעד
והסברים הגדרות

מבודד, המורכבת יחידה היא משפחה
יחד המתגוררים אנשים מקבוצת או ממשפחה

משותף. בית כמשק

נבחרים פרסומים

מיוחדים טרסומימ
הסעד ללשכת הנזקקות היהודיות המשפחות סקר 87

1956/57
1963/64 נתמכות משפחות תקציבי על סקתס 199

מיוחדות באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים 340
1968/69

תקציבי  גי חלק .1968/69 המשפחה הוצאות סקר 378
מיוחדות משכבות משפחות
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national insurance לאומי ביטוח

מבוטח סוג לפי וגבייה, מבוטחים כ"ה/ו. לוח
TABLEXXV/1.INSURED PERSONS AND CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF INSURED

PERSONS

Class of insured 1982/83 §1981/82 '1980/81 1975/76 1970/71 1960/61 1955/56 המבוטח סוג

Insured persons (thousands) at begining of the year השנה בתחילת (אלפים) מבוטחים

TOTAL 1,719 1,693 1,636 1,300 1,060

Employees 1,190 1,170 1,138 1,035

Selfemployed 2188 203 199 195

Nonemployees and 341 320 299 70

not selfemployed

הכל 535660060סך

386479840שכירים

120142160עצמאים

שכירים 3960'29אינם
עצמאים ואינם

Contribution5 (IS million at current prices) the whole year השנה כל שוטפים) במחירים שי (מליוני גבייה3

TOTAL 47,738 22,416 9,470 447 99 11

J

הכל סך

ח sentagוזיםא ePer c

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

הכל סך 86.383.690.492.893.694.294.6Employeesשכירים total

של 62.160.772.576.373.814.274.4Employer'sחלקם share
המעבידים

של '24.222.917.916.519.820.020.2Employeesחלקם share
השכירים

שכירים 13.716.49.67.26.45.85.4Nonemployeesשאינם

1 New series inci. new populations not previously included. נכללו שלא חדשות אוכלוסיות הכוללת חדשה סידרה 1

2 The decrease in the number of selfemployed is due to the לכן. קודם
sifting duirng the computeirzationof the cardifle nonemployees. מיחשוב בעת מהניפוי נובעת העצמאיים במספר הירידה 2

3 Incl. contirbution for civil defence levy, parallel tax, andpost הלאשכירים. כרטסת
pirmary education levy. מקביל למס אזרחית, התגוננות להיטל גבייה כולל 3

עליסודי. חינוך ולהיטל
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סוג לנ1י לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הועאות הכנסות, ב"ה/2. לגת
מימון1

TABLEXXV/2.INCOME, EXPENDITURE AND BALANCES OF THE NATIONAL

INSURANCE INSTITUTE, BY TYPE OF FINANCING1

1955/561960/611970/711975/761980/81r 198 1/821982/83'

שוטפים)מילי (במחירים שי וני
prices)currento n (atm i 1 1 iIS

הכל סך 4.414.2139.6847.229,93561,088160,456INCOMEהכנסות TOTAL
הלאומי הביטוח 4.414.2128.6735.628.29S57.441151,701Toלענ6י National Insurance

הכל 6branchesך total
הביטוח חוק לפי 4.211.297.4368.57,20817,04235,479Fromמגבייה contirbution by the

Nationalהלאומי Insurance law
לפי הממשלה 0.94.784.7814038,858Governmentהשתתפות participation

byהחוק the law
הצמדה. הפרשי 0.12.126.5282.521ריבית. ;00939,996107,370Interest, linkage differentials

andושונות miscellaneous
הממשלה 11.0111.51.6373.6478.749Provisionהקצבות ofGovernment and

היהודית Jewishוהסוכנות Agency Jo
לאגב"תיים noncontributorypaymentsלתשלומים

הכל סך 1.78.276.3527.88,74621,25952,640EXPENDITUREהוצאות TOTAL
הלאומי2 הביטוח חוק 1.78.265.3416.37,10917,61243,891Byלפי the National Insurance law2
לאגבייתיים תשלומים

U.O111.51,6373,6478,745Noncontributory payments

שוטף Currentעודף balance
גמלאות על גבייה .2.63.032.147.899עודף 5708,41;Excessof contirbutions

החוק overלפי statutory benefits
הננסות >2.76.063.3319.421,189עודף 39,829107,8kExcess of income over
הוצאות expenditureעל

השנה בסוף נכסים הכל (4.629.0207.51,383.435,993סך 76,713187,64(Total assets at end of year

םאחו י rcent aPe
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0הכנסותסך 100.0INCOMETOTAL

הלאומי הניטודו 100.0100.092.186A94.594.094..Toלענפי National Insurance
הכל branchesסך total

הביטוח חוק לפי From.97.078.769.843.524.27.822מגבייה contribution by the Natio
nalהלאומי Insurance law

הממשלה f10.C0.35.5<.6.33השתתפות 0.7Government participation
חוק byלפי the law

הצמדה הפרשי S33.370.66.9.3.015.018ריבית. 65.5Interest, linkage differential
andושונות miscellaneous

הממשלה 5.5..7.513.25הקצגות 6.0Provision of Government and
היהודית Jewishוהסוכנות Agency 10

לאגגייתיים noncontributoryלתשלומים payments

הכל סך (C.100.0100.0100הוצאות 100.C100.(100.0 100.0EXPENDITURETOTAL
הלאומי2 הביטוח חוק C78.S81..83.4.100.0100.085לפי 82.8By the National Insurance law'

14.4.תשלומים 21.118.16.6 17.2Noncontributory
גבייתים paymentsלא

1 Excl. civil defencelevy ,parallel taxand post pirmaryeducation היטל מקביל, .מס אורחית התגוננות היטל כולל לא 1

levy. 2 Incl. administrative expenses. י מינהל. הוצאות כולל 2 עליסודי. ■prn
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גימלאות1 מקבלי  ב"ה/3. לוח
TABLE XXV/3.  RECIPIENTS OF PENSIONS'

Type of recipient

OLD AGE AND
SURVIVORSTOTAL
Survivors
Old age
Thereof: with income
supplement'

GENERAL DISABILITY
TOTAL

Newly disabled
Previously disabled

WORK INJURY
Injury i>enefits
Disability pension
Disability grant and
capitalization

Dependent pensions

MATERNITY
Maternity grants
Maternity allowances

ALIMONY

CHILDREN
Families who receive
allowances for childrei

Children for whom
allowances were paid

UNEMPLOYMENT
Day's for which
beneifts were paid
)thousands)

1982/83

69,626

1981/82 1980/81 1975/76 1970/71 1960/61 1955/5f

362,633 353,566 343,559 271,320 176,696 62,241

81,810 78,717 76,051 61.036 36,619 7J26
280.823 274,849 267,308 210,284 140,077 54,915
151,517 156,605 155,516 131,650 79,374 _

54,385 48,760 42,871 4,685

41,306 35,810 30,394
13,079 12,950 12,477

70,017 74,013 76.110 77,074

9,019 8,669 8,298 6,298 4,532
357 1,023 1,720 4,443 2,698

3,050 2.958 2,859 2,134 1,480

99,057 96.826 97,307 98,247 77,978 49,928
36,383 38,602 39,785 34,918 24,843 13,118

5,876 5,084 4,190 2,231 _ _

000,859 587,511 579,247 402,877 321,058 39,945

.556,894 1,528,4861,512,871 1,070,093 862,345 83.148

2,424.3 §2,566.8 2,089.9 136.2 _ _

43,342
8,735

I Prior to 1977, the annual ifgures for Oldage, Survivors'.
Work Disability, Dependants Pensions and Children's
Allowances are the numberof beneficiaries in Aprilof each year.
thereafter they are monthly averages. The annual figures for
Injury Beneift, Disability Grant, Maternity Allowance and
Maternity Gran! are of total beneifciaries during the year. The
annual ifgure for General Disability is an annual average of
beneifciaries. 2 Up to 1981/82  supplementary benefit.

המקבל סוג

 ושאירים זקנה
הכל סך
שאירים
קשישים

השלמת עם מהם:
הכנסה2

 כללית נכות
הכל סך

חדש נכה.
קודם נכה

עבודה נפגעי
פגיעה דמי

נכות קצבת
והיוון נכות מענק

תלויים קצבת

אימהות
לידה מענקי
לידה דמי

מזונות דמי

ילדים
המקבלות המשפחות

ילדים בגין קצבאות
שבגינם ילדים

קצבאות שולמו

אבטלה
שעבורם הימים מספר
אבטלה דמי שולמו

(אלפים)

נכות שאירים, זקנה. בקצבאות השנתי המספר 1977 עד ו

באפריל הקצבה מקבלי מספר הוא וילדים, תלויים מעבודה,
המספר לחודש. ממוצע הוא הנתון ואילך זה ממועד שנה. כל
הוא לידה ודמי לידה מענקי נכות. מענק פגיעה, בדמי השנתי
השנתי המספר השנה. במשך הגימלאות מקבלי הכל סך
מקבלי של שנתי ממוצע הינו כללית נכות בקצבאות

סוציאלית. תוספת  1981/82 עד 2 הקיצבה.
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לפי לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הוצאות2 הכנסות1,  ב"ה/4. לוח
העיקריים הביטוח ענפי

TABLEXXV/4.INCOME1, EXPENDITURE2 AND BALANCES OF THE NATIONAL
INSURANCE INSTITUTE, BY MAIN INSURANCE BRANCHES

IS million. ai current prices שוטפים במחירים ש. מיליוני

ביטוח 1955/561960/611970/711975/761980/81198ענף 1/82§1982/83Insurance branch

לצרכן המחירים 100.0121.7212.5641.68.250.717,334.335.136.6Consumerמדד price index
(100=1955/56 :base)ןהבסיס: 1955/56=100)
ושאירים urvivorזקנה s01 d age and s

2.38.865.4357.512.72425,49065,365Incomeהכנסות
3,4778,60119.770Expenditure'0.14.029.1202.3הוצאות

הכנסוו! 2.24.836.3155.29,24716,88945.595Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטברי 3.620.4157.3735.615,97433,17479,967Cumulativeעורף excess1

כללית iנכות 1it yGeneral d i s a b

,3.736.02הכנסות 1434,62711,646Income
14.98912,1875,586Expenditureהוצאות

הכנסות 3.721.01,2522,4406,060Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטברי עודף

4.081.02.1324,64211 ,056Cumulative excess3

עבודה selfועצמאים)ןשכיריסנפגעי employed)Work injury (employees and
0.82.412.265.02,9166,08816,065Incomeהכנסות
0.61.47.532.54931,1692,751Expenditureהוצאות

הכנסות 0.31.14.732.5עוון 2,4234,91913,314Excess of income
הוצאות overעל expenditure
מצטברי 0.55.121.3129.63,8558,88522,467Cumulativeעורף excess'

Maternityאימהות
0.71.24.218.09472,3265,894incomeהכנסות
0.51.15.227.04701,1872,659Expenditureהוצאות

הכנסות 0.30.1עודף 1.09.14771,1393,235Excess of income
הוצאות overעל expenditure
מצטברי 0.41.2עודף 1.732.05781,7835,248Cumulative excess3

Childrenילדים
0.925.0200.12,7735,49517,065Incomeהכנסות
0.817.6175.72,3295,42112,033Expenditureהוצאות

הכנסות 7.424.4444745,032Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטכרי עודף


0.220.592.61,6481,8637,393Cumulative excess3

tUnemploymenאבטלה
13.095.85,24410,12027,538Incomeהכנסות
3.5145441945Expenditureהוצאות

הכנסות 13.092.45,0999,67926,593Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 13.8338.98,44818,17944,861Cumulativeעודף excess3

שירות וביטוח ל י םמ י neecא einsur aReserve ser v i

0.50.914.572.12,7945,82812,749Incomeהכנסות
69332,2198,248Expenditure'0.50.914.571הוצאות

הכנסות 0.10.51,8613,6094,501Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטברי 0.12.27.834.02,8526,56111,458Cumulativeעודף excess3

1 Incl. collection from insured, government participation,
interest and linkage of investments.
2 Incl. administrative expenses.
3 Assets a! endof year.

ריבית ממשלה. השתתפות ממבוטחיס. גבייה כולל 1

השקעות. על והצמדה
מינהל. התיאות בולל 2
השנה. בסוף נכסים, 3
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WELFARE סער

מחוז לפי הסעד, מלשכות בלכליוו עזרה שקיבלו משפחות כ"ה/5.~ לוח
שונות ותכונות

TABLEXXV/5.FAMILIES RECEIVING MATERIAL ASSISTANCE FROM WELFARE
BUREAUX, BY DISTRICT AND VARIOUS CHARACTERISTICS

ii
If
.eg' a t
' 3 3
 w U

> 8.

Families משפחות

P 3a _o

H

מחוז לפי יהודיים יישובים
Jewish localities by district

" S
'.■5 |
551

*< 2

g£g
oto 3

CJ;g

הכל סך
Total

הכל סך
Total

1971/72
1975/76
1978/79
1979/80
1980/81

Absolute numbers מוחלטים מספרים
3,921 2,124 7,446 11 ,376
18,237 3,391 8,085 14,700
28,120 2,976 5,237 9,963
51,248 2,951 5,213 9,023

. . 3,534 4,998 8,661

1971/7230,06127,9379,115
1975/7637,23433,84311,058
1978/7926,00123,0257,825
1979/8024,61321,6627,426
1980/8123,44819,9546,295

eחוזיםא sPerccntag
הכל סך 1980/81100.0100.0100.0100.0100.0100.0 100.61980/81  TOTAL

Municipalמעמר status
מוניציפאלי

67.376.378.381.065.816.1Municipalitiesעיריות
מקומיות 22.219.016.015.029.840.6Localמועצות councils
אזוריות 3.84.25.72.94.41.5Regionalמועצות councils
מוחזקות 6.70.5לשכות ■1.141.8Supported bureaux

הנזקקות Typeמהות of need
1.92.02.41.52.51.4Oldזקנה age

כרונית מחלה או 45.943.142.746.038.361.6Invalidityנכות or chronic disease
1.41.52.00.91.81.2Blindnessעיוורץ

נ8ש 4.14.14.44.43.33.7Mentalמחלת illness
ילדים עמ 25.226.326.828.222.419.0Widowאלמנה with children
'להשמה ניתן 2.72.92.31.85.71.6Cannotלא be placed at work

כעכודה
יחסית נמוכה 10.611.814.99.811.53.5Incomeהכנסה low in relation to
המשפחה sizeלגודל of family

8.28.34.57.414.58.0Otherאחרת
ס ו י ק Additionalמקורות sources
יש) (אם oנוקפים f subsistence (if any)
אחר קיום מקור 65.363.363.863.662.176.7Noללא additional source
המשפחה ראש 14.615.413.515.717.49.9Workעבודת of family head a/o

אשתו wifeו/או
וגמלאות 6.77.28.1קצבאות 6.18.23.7Monthly grants Sc pensions

חודשיות
ומקרובים מבנים 7.98.06.77.89.97.1Supportתמיכה by children or

relatives
אחרים ..5.56.17.96.82.4מקורות 2.6Other sources

המשפחה Sizeגודל o f family
תוגות 46.748.546.849.349.238.9Singleבודדים and couples
נפשות 3  533.134.632.436.234.525.035 persons
נפשות 6814.116.920.814.516.336.168 persons
נפשות 9+5.69+ persons

נספחים או הורים 0.5Onlyרק parents or other
dependentsאחרים
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גודל לפי הסעד, מלשכות כלכלית עזרה שקיבלו כ"ה/6.משפחות לוח
אחרות ותכונות משפחה

TABLE XXV/6.FAMILIES RECEIVING MATERIAL ASSISTANCE FRQM WELFARE
BUREAUX, BY SIZE OF FAMILY AND OTHER CHARACTERISTICS

1y במשפחה inנפשות famPerson!

M|r

הכלי gfocסך

Total1r So c
._ c
* cO

35689+
i2 .o
c c
S £*r

a

noa
n

/c5
o

c
a

d טיסמוח?פריסמ
r snumb eAbsolute

1971/12
1974/75
1975/76

30,061
36,969
37,234

13,406
16,241
16,603

6,057
8,947
9,517

4,918
5,983
5,937

3,540
3,392
3,070

783
607

1971/72
1974/75
1975/76
1977/78

1977/7829,69614,0108,2884,1341,823329 1978/7926,00112,4367,7073,5121,510224 1979/8024,61311,7187,5443,3451,375154
1978/79
1979/80

הכל סך  1979/80
הנזקקות מהות

א
100.0

חוזי
48.6

D
31.2

ges
13.9

cent a
5.7

Pe r
0.61979/80TOTAL

100.0184.9.14.6180זקנה 4
Type of need

כרונית מחלה או נכות
עיוורון

נפש מחלת
ילדים עם אלמנה

בעבודה להשמה ניתן לא
לגודל יחסית נמוכה הכנסת

המשפחה

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

54.6
51.8
71.3
42.0
62.0
23.1

24.5
21.9
13.6
46.9
26.0
34.4

13.9
15.9
9.3
9.2
7.2
28.5

6.3
9.0
3.7
1.8
4.2
13.5

0.7
1.4
2.1
0.1
0.6
0.5

Old age
Invalidity or chronic disease
Blindness
Mental illness
Widow with children
Cannot be placed at work
Income low in relation to size

100.035.941.816.15.60.6אחרת
of family

Other
קיום מקורות
יש) (אס Additionalנוספים sources of
אחר קיום מקור .100.056.127.711ללא 1450 6

subsistence(if any)
ו/או המשפחה ראש עבודת

אשתו
100.029.639.021.;9.S0.4

No additional source
Work of family head a/o wife

חודשיות וגמלאות קצבאות
מקרובים או מבנים תמיכה

אחרים מקורות

100.0
100.0
100.0

56.5
31.4
33.0

) 26.7
1 49.0
t 31.7

n.(
14.

( 24.'

4.5
.4

10.C

0.9
0.8
0.9

Monthly grants and pensions
Support by childern or relatives
Other sources

לאחוז nineהמשנונ

יחסית נסוכה הכנסה כעלות
המשפחה לגודל

e s
9.9

r c e n t 0f total f a m i 1 i
23.3 20.2 10.8 4.7

Pe
7.8Low income in relation

כגלל הנזקקות
כרונית מחלה או נכות

נ45.951.6 45.9 35.851.48.7
to sizeof family
In need due to invalidity

אחר קיום מקור 63.973.48ללא 50.9 56.449.61.0
or chronic disease
With no additional source

כלכלית עזרה המקבלות
השנה כל במשך

22.122.422.222.818.2Receiving economic assi
מתוך אחר קיום מקור ללא
כלכלית עזרה המקבלות

65.878.258.546.360.7
stance during the whole year
With no additional

השנה כל sourceבמשך of subsistence out of
receiving economic assistance

u1n hS מקז^חר: גודל כולל 1

during the whole year

I Incl. size of family not known.
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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

פ ללשכהשנת ראשונה ,7"
Year of ifrst'application

הכלי סך
Total'Up to

עו
1954

1955
1960

1961
1965

1966
1970

197! +

למספרים ת ו םמ י ט
numbers0 1 u 1 eAb s

1971/7230.0614,195 2,7767,1113.739 8.7511971/72
1974/7536.9693,437 1,8756J5I14,567 7,4841974/75
/197S7637.2342,940 1.6425,46313,820 7,0141975/76
1977/7829,6961,449 SO!2.99117,825 4.0661977/78

1978/7926.0011.4852,15517,586 3,1141978/79
1979/8024,6131,1161,65517.771 2,4391979/80

םאחוז gי esPercenta
הכל סך 1979/80100.04.97.277.3 10.61979/80 TOTAL
הנזקקות Typeמהות of need

100.012.714.657.6זקנה 15.1Old age
כרונית מחלה או 100.05.07.077.7נכות 10.3Invalidity or chronic disease

100.012.919.951.3עיוורון 15.9Blindness
נפש 100.08.110.972.1מחלת 9.5Mental illness

ילדיס עם 100.03.25.3.80.2אלמנה U3Widow with children
בעבודה להשמה ניחן 100.03.56.980.8לא 8.8Cannot be placed at work

לגודל יחסית נמוכה 100.04.99.074.1הכנסת 12.0Income low in relation to size
ofהמשפחה family

100.02.53.886.5אחרת 7.2Other

קיום Additionalמקורות sources o f
יש< >אס subsistence(ifנוספים any)
אחר קיום מקור 100.04.36.679.7ללא 9.4No other source of subsistence

ו/או המשפחה ראש 100.07.39.769.2עבודת 13.8Work of family head a/o wife
אשתו

חודשיות וגמלאות 100.07.614.864.5קצבאות 13.1Monthly grants or pensions
ומקרינים מבנים 100.04.46.477.4תמיכה 11.8Support by children or

relatives
אחרים 100.02.32.583.1מקורות 12.1Other

המשפחה Sizeגודל o f family
וזוגות 100.05.57.277.8בודדים 9.5Single and couples
נפשות 3  5100.03.65.979.9 10.635 persons
נפשות 6  8100.04.98.074.6 12.568 persons
נפשות 9+100.06.012.365.7 16.09+ persons

נספחים או הורים 100.03.315.470.6רק 10.7Only parents or other
dependentsאחרים

מכלל Percentהמשפחותאחוז of total families
ומחלה נכות כגלל 45.947.944.546.0הנזקקות 44.7\a need due to invalidity or

chronicכרונית disease
אחר קיום מקור 63.956.758.065.6ללא 56.5With no additional

source of subsistence
נפשות 9+ עם 5.77.19.74.8משפחות t.iFamilies with 9+ persons

I Incl. year of application not known. ידדעה. לא פנייה שנת כולל 1
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ולנוער לילד השירות ע"י לבית מחוץ המסודרים הילדים  כ"ה/8. לוח
והרווחה העבודה משרד של

tari r XXV/S CHILDREN PLACED AWAY FROM HOME BY THE DEPARTMENT 0F
CHILDANDYQUOT CAREof THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

Fi 5

מחת לפי יהודיים יישובים
Jewish localiiies by distirct

S = Z
? 1

s e5
הנל סך
Total

הכל סך
Total

1972
1975
1980
1982
1983

Children
Absolute numbers (January of each

143 3.958
180 4.581

3.480
3,306
3,192

1983TOTAL
Municipal status
Municipalities
Local councils
Regional councils
Supported bureaux and

271
384
376
Percent a

100.0 100.0

25.3
18.6

56.1

59.5
25.6
14.0
0.9

year)
' 4.425
5,194
4,413
4,494
4,473

ges
100.0

63.9
22.3
12.7
1.1

שנהן כל (ינואר מוחלטים מספרים
2.204
2,828
2,596
2,512
2,528

10.587
12,603
10.489
10,312
10,193

10,730
12,783
10,760
10,696
10,569

אחוזי
100.0 100.0 100.0

66.8
16.1
11.7
5.4

63.2
21.8
12.9
2.1

61.9
21.7
12.4
4.0

1972
1975
1980
1982
1983

הכל סך  1983
א פ  צ  נ ו מ מעמד

עיריות
מקומיות מועצות
אזוריות מועצות
מוחזקות לשכות

ארציים וסידורים
(אלפוצאוה במחת שוטפישי ם)רים prices)e (IS thousand, at currentnditu rExp e 1972

1975
1980

280
754

9.330

277
743

9,151

56
175

1,969

115
302

3,520

106
266

3.662
11
179

1972
1975
/OX1/) 198244,10442,5309,65016,98215,8981 574
/you
1 no') 1983116.817112,66525,89149,58537.1894.1521983

והרווחה העבודה משרד במימון למפגרים במעונות ב"ה/9.החוסים לוח

TABLE XXV/9.INMATES OF INSTITUTIONS FOR THE RETARDED FINANCED BY THE
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

מעונות
משפחותמעונותמעונותממשלתיים הכל אומנותפרטייםציבורייםGovernסך TotalmentPublicPrivateFoster
 instituinstituinstitufamilies

tionstionstions

1972
ו nי) 0 ' D

3,394
שנה) כל נואר

1,325
ri aIe s (January each year)

167 1.420 482
1 n n

1972
19753,8761,4608111,3992061975
19804,4622,7313331,13026819gO
19824,6142,7293711,31320119g2
19834,7482,7254351.378210. 1983

במחה שי. (אלפי ת ו א צ שוטפו D1)ירים

1972
prices)

149
^(IS thousand, at current

20 76
nditu r

47
Exp e

f,J972
1975
1980

386
4,637

186
2,553

69
315

121
1,417

10
352

1975
19gO 198227,11617,5091,9376.73593519g2

198374,34939,4935.24425.9123,7001983
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ובידור תרבות כ"ו. פרק
האזנה כלשהו. חול ביום וצפייה האזנה
לראיון. שקדם ביום לפחות, אחד לשידור וצפייה

ספורט
ביקור על סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
נערך הסקר ורט. בספ פעיל ועיסוק ספורט בתחרויות
והתרכזה החינוך במשרד הספורט רשות בעבור
בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה לסקרי בצמוד
של מייצג מדגם והקיף 1980 באוקטוברדצמבר

ומעלה. 14 בגיל היהודית האוכלוסייה
בשנה/עסקו ספורט בתחרויות ביקרו
החודשיכ ב12 כשנה: בספורט פעיל באופן

לראיון. שקדמו
בחודש/עסקו ספורט בתחרויות ביקרו
שקדכ בחודש בחודש: בספורט פעיל באופן

לראיון.

ספר בהי ספריות סקר
הגדרות

עת וכתבי ספרים של מאורגן אוסף ספרייה:
הייעד. ציבור לשימוש

חולקו ספרייה שירותי הנותנים ספר בתי
קבוצות: לשתי

עומדך הספרייה ספרייה. בעלי ספר 1.בתי
באחריותו ונמצאת הספר בית תלמידי לשימוש

הספר. בית מנהל של המינהלית
ספרייה שירותי הנותנים ספר 2.בתי
ספרייה אחרת: ספרייה ע''י (לתלמידיהם)
כולשהי ציבורית ספרייה או אחר, ספר בית
ספריות אזורית, ספרייה קהילתי, (מרכז

וכיו"ב). הקיבוץ
בהם שמתקיימים ספר בתי ספר. בתי ספירת
יסודי (כגון: אחד חינוך מדרג ביותר לימודים

חינוך. דרג בכל נספרו ביניים) וחטיבת
מקורות

שמילאו שאלונים על מתבססים הנתונים
ידי על שנערך סקר במסגרת הספר, בבתי הספרנים
משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

והתרבות. החינוך

ותקופונים עיתונים ספרים,
מתוך ^ובדו לאור שיצאו הספרים' על הנתונים
ואילו המו"לים, מן שנתקבלו מפורטים שאלונים
מכרטסת נלקטו ועיתונים תקופונים על נתונים

הלאומית. הספרייה

ובילוי2 קריאה
שערכה סקרים תוצאות על מבוססים הנתונים
לסקרי בצמוד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
באוכלוסייה בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה
.1979 בינוארמאי נערך האחרון הסקר היהודית.

מוסיאונים5

המוסדות מן נתקבלו המוסיאונים על הנתונים
עצמם.

אוספים נכללו לא ב1970/71, החל
לקהל הנפתחים בקיבוצים מקומיים ארכיאולוגיים
ובמוסדות במנזרים אוספים לא ואף הזמנה פי על רק
ב1978/79, החל כולל, "כללי" הסוג קהילתיים.
מוסיאון רוקפלר), מוסיאון (לרבות ישראל מוסיאון
13 כל נספרו זו שנה עד חיפה. ומוסיאון הארץ
ומוסיאון הארץ מוסיאון מציגים שבהם הבניינים
האוסף לסוג בהתאם וסווגו נפרדות כיחידות חיפה

העיקה.
קולנוע בתי

הפנים. משרד ידי על סופקו הנתונים

בטלויזיה4 וצפייה לרדיו האזנה
האזנה על סקרים תוצאות על מבוססים הנתונים
של מייצג מדגם שהקיפו בטלויזיה וצפייה לרדיו
הסקר ומעלה. 14 בגיל היהודית האוכלוסייה
המרכזית הלשכה ידי על נערך האחרון
 באוקטובר השידור רשות בעבור לסטטיסטיקה

.1980 דצמבר

,1983 ,5 מס' מוסף",  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון "1981/82 בישראל לאור שיצאו ב"הספרים הופיעו מפורטים נתונים
.1979 ,9 מס' שס, "1978 בישראל לאור שיצאו ותקופונים יומיים וב"עיתונים

.654 מסי מיוחד בפרסום הופיעו מפורטים נתונים
.1981 .1 מס' שם ."1979/80 כישראל ב"מוזיאונים הופיעו מפורטים נתוניס

.1981 ,3 מסי שם "1980 אוקטוברדצמבר בטלרזיה וצפייה לרדיו האזנה כ"סקרי הופיעו מפורטים נתונים

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

.19691979 ומעלה 14 בגיל היהודית האוכלוסייה של ובילוי קריאה הרגלי 654
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נושא לפי בישראל, לאור שיצאו ספרים  כ"ו/ו. לוח
TABLE XXVI/1. BOOKS PUBLISHED IN ISRAEL, BY SUBJECT

תקציב Budgetשנות years

1981/82

לספרממוצע oy/vy(אלפים)
Averageספריס copies per title1 (thousands)

1965/661970/711980/81TitlesSubjectנושא

הבל קשהסך וכרכריכה כריכה
TotalHard coverSoft cover

כולל2 2,2303,3534,3874,1273.53.53.3GRANDסך TOTAL2
לימוד 0פרי :1,1449635.15.65.1Thereofמזה; Textbooks
או ראשונה $2.82.2First.1,4461,8892,2632.2922מהדורה or reedition

מחודשת
חוזרת 7291,4492,0921.8114.54.24.6Reprintהדססה

או ראשונה 1,4461,8892,2631,7842.52.82.2FIRSTמהדורה OR REEDITION
הכל3 מחודשתסך TOTAL'

ושירה 5317068517912.12.31.9Literatureקפרוח and poetry
יפה ספרות :1863253944232.22.02.3Thereofמזה: Fiction (prose)

ילדים 1451732191913.13.22.3Childern'sספרות books
634929331.72.21.6Artאמנוח
1711531711283.82.84.4Judaismיהדוח

אחרות 9151.40.81.6Otherדתות religions
הדוח 1722663233072.22.51.9Humanitiesמדעי

559257491.92.01.9Educationחינוך
הדוברה 13681551012.82.72.8Socialמדעי and behavioural
sciencesוההתנהגות

507070380.62.60.5Economicsכלכלה
ומדעי 66100123535.99.44.0Administrationמינהל and
politicalהמדינה sciences
41.81.32.2Law!102925משפטינ!
12322191.53.01.3Medicineרפואי.

סטטיסטיקה ,52414.94.8Mathematicsמתימטיקה, statistics,
computersמחשבים
הטבע 10614668561.95.21.6Sciencesמדעי

48543042.13.40.8Agircultureחקלאות
טכנולוגיה, ,387266131.13.10.4Engineeirngהנדסה, technology,

architectureאדריכלות
תחבורה תקשורת, ,10150.80.80.8Commerce■וסחר, communication

,transportתיירות touirsm
וספרי כיח 57483.14.22.7Homeכלכלת economics and

 שימושיים handbooksעזו
משחקים ,17252.34.21.6Entertainmentשעשועים. games

andוספורט sports
17769423.511.61.6Generalכללי

1 Excl. government publications. 2 Incl. not known.
3 In 1965/66 and 1970/71, the Total includes textbooks which
are not detailed by subject.

ידוע. לא כולל 2 ממשלה. פרסומי כולל לא 1

לימוד, ספרי כולל הכל סך וו1970/7 1965/66 בשנים 3

הנושא. לפי מפורטים שאינם
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תדירות, לפי בישראל, לאור שיצאו ותקופונים יומייס עיתונים  ב"ו/2. לוח
ונושא סוג שפה,

TABLEXXVI/2.DAILY NEWSPAPERS AND PERIODICALS PUBLISHED IN ISRAEL,
BY FREQUENCY, LANGUAGE, TYPE AND SUBJECT

196919781981196919781981

מוחלטים tאחוזינמספרים
Absolute numbersPercentages

הכל 4811,188סך 706100.0100.0100.0TOTAL
Frequencyתדירות

יומיים 36עיתונים 273.83.0Daily newspapers
בחודש מפעם 108113יותר 9622.513.69.5More than once a month

לשנה פעמים 512141303 21729.330.725.55 12 times a year
לשנה פעמים 2  4131410 19327.227.334.524 times a year

42299שנתון 958.713.525.2Annual
סדירה בלתי 5927הופעה 7812.311.12.3Irregular

Languageשפה
הכל 314834עבריתסך 44765.263.370.2Hebrew total

יומיים עיתונים 17מזה: 142.01.4Thereof: daily newspapers
46173אנגלית 799.611.214.6English

אחרת 60140שפה 12812.518.11K8Other language
לשוניים 6141דו 5212.77.43.5Bilingual

Typeסוג
12888אקטואליים 12326.617.47.4Current affairs

הכל סך 3531,100מתמחים 58373.482.692.6Specialised total
Subjectנושא
1825כללי 265.24.52.1General

אחרות ודתות 15188יהדות 424.27.215.8Judaism and other religions
הרוח 1751מדעי 514.88.74.3Humanities

2974חינוך 378.26.46.2Education
5667כלכלה 6015.910.35.6Economics

המדינה 2077מדעי 395.76.76.5Political science
ונושאים החברה 23166מדעי 526.58.914.0Social sciences and miscellaneous

שונים socialחברתיים subjects

ומינהל צבא 1658משפטים, 434.57.44.9Law, army and
publicציבורי administration

ומתמטיקה הטבע 1741מדעי 304.85.13.5Sciences £ mathematics
2073חקלאות 225.73.86.1Agriculture
2434רפואה 256.84.32.9Medicine

וטכנולוגיה הנדסה
"{

57 23

"{
3.94.8Engineering and technology

ותקשורת 22תחבורה 183.11.8Transportation £ communication

ואמנות 1635תרבות 214.53.62.9Culture Sc art
2553ספרות 357.16.04.5Literature

ולנוער 2939לילדים 398.26.73.3For children £ youth
משחקים 1240שעשועים, 203.43.43.4Entertainment, games £ sports

וספורט
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מוסיאונים1  ב"ו/3. לוח
TABLE XXVI/3. MUSEUMS1

תקציב Budgetשנות years

הביקורים שיעור
+15ביקורים בני חושבים ל1.000

וסוג Rate(אלפים)מוסיאוניםשנה of visitsYear and type of main
העיקרי MuseumsVisitsperהאוסף 1,000collection

(Thousands)population aged
15+

1960/61691.7381,2481960/6 1

1970/71933,2171,6261970/71

1975/76945,5282,2791975/76
1977/78937,0272,9091977/78
1978/79838,2993,3641978/79

הכלי 1979/80808,4333,2941979/80TOTAL1סך

האוסף Typeסוג of main
collectionהעיקרי

12747292Artא&נות

221,118437Archaeologyארכיאולוגיה
212,048800Historyהסטוריה

pKn וידיעת 101,397538Naturalטבע sciences and
geography

ופולקלור 6353138Ethnologyאתנולוגיה and folklore
וטכנולוגיה 2104Scienceמדע and technology

בוטניים וגנים חיות 41,282493Zoosגני £ botanical gardens
31,498585Generalכללי

/ Excl, 30 sites, and national parks visited by about 6. 4million
persons, nor about 180 natural reserves. 7 natural reserves where
entrance is charged, were visited byabout 665 thousandsvisitors.
Number of museums and their breakdown by typeof collection
refers to museums which reported during the surveyed year. See
also explanations in introduction.

כ6.4 בהם שביקרו לאומיים וגנים אתרים. 30 כולל לא 1

בל טבעי. שמורות כ80ו נכללו לא כן מבקרים. מיליון
ב ביקרו בתשלום היא אליהן שהכניסה שמורות שדווחו
ופירוטמ המוסיאונים מספר מבקרים. אלף כ655 1979/80
בשנת שדיווחו למוסיאונים מתייחס העיקרי האוסף סוג לפי

במבוא. נוספים הסכריס ראה הסקר.

ויבוא בישראל ייצור  ארוכים סרטים  ב"ו/4. לוח
TABLEXXVI/4.FULL LENGTHFILMSPRODUCTION IN ISRAEL AND IMPORTS

Budget years תקציב שנות

ייצור p^1960/611970/711975/76'1979'1980'19811982Country of production

הכל 12239J214TOTALר42541743935322סך
11151212Israelישראל

הברית .190149130126124120101U.S.Aארצות
58375027151121Franceצר0ת

3095572411319Italyאיטליה
46A8165Germanyגרמניה

המאוחדת 55165618181719Unitedהממלכה Kingdom
ערב 55436301244Arabארצות countries
קונג הונג

\ 106
461636Hong Kong

8360274722Indiaהווו
אחרות 36191721Otherארצות countries

I January  December.
2 Incl. films which are coproductions.

דצמבר.  ינואר 1

ארצות. מספר בשיתוף שיוצרו סרטים כולל 2
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 מין לנ1י ומעלה, 14 בני יהודים בין וספורט בילוי הרגלי כ"ו/5. לוח
נבחרים נתונים

TABLEXXVI/5.ENTERTAINMENT AND SPORT AMONG JEWS AGED 14 AND OVER,

SEX  SELECTED DATA

תא בבל הבל מסך nrwPercent of total in each cell
הכל גשיסגבריםסך
TotalMenWomen

 V 1979
Readingקריאה

בחודש אחד ספר לפחות 52.649.755.4Readקראו at least one book duirng
the month

אחד עיתון לפחות 82.286.578.0Readקראו at least one peirodical during
theבשבוע month

לבית מחוץ Outdoorבילוי entertainment
בחודש פעם לפחות 43.248.937.8Attendedביקרו cinema at least once

קולנוע duringבבית the month
בחודש פעם לפחות 12.212.511.9Attendedביקרו theatre at least once

duringבתיאטרון the month

X XII 1980
לרדיו Radioהאזנה listening

האוכלוסייה מכלל לרדיו 89.791.888.0Listenedמאזיניס out of total population
האזינו  לרדיו המאוינים 79.782.377.2Listenedמבין on any weekday out of

כולשהו חול totalכיוס listeners

ה י ו י ו ל ט כ Televisionצפייה viewing
האוכלוסייה מכלל בטלויזיה 93.794.692.9Viewedצופים out of total population
צפו  בטלויזיה הצופים 79.780.678.8Viewedמבין on any weekday out of

. כולשהו חול totalביום viewers

ספורט בתחרויות ביקור
n

es tsAttendance a t sportcon t

J w 1>S U J 1 1/i'2 J [/ 1Uj' 1.

ספורט בתחרות לפחות 20.532.49.3Attendedביקרו at least one sport contest
בשנה duirngאחת the year

ספורט בתחרות לפחות 13.924.34.2Attendedביקרו at least one sport contest
בחודש duirngאחת the month

בשנה בספורט פעיל באופן 39.248.530.6Sportiveעסקו activity during the year
בחורש בספורט פעיל באופן 31.240.722.3Sportiveעסקו activity during the month

CULTURE AND ENTERTAINMENT 750



school libraries ספר בתי ספריות

הספר בית וסוג ספרייה שירותי לפי ספר, בתי כ"ו/6. לוח
TABLEXXVI/6.SCHOOLS, BY LIBRARY SERVICES AND TYPE OF SCHOOL

1982/83 תשמ''ג;

Level of education חינוך דרג

תיכון
Secondary

ביניים nyon
Intermediate

school
מיוחד
Special

יסודי
Primary

SCHOOLS  TOTAL

Thereof: returned survey
questionnaire

SCHOOLS  TOTAL

With library services 
total

School library

Other library

No library services

Hebrew education עברי חינוך
Absolute numbers מוחלטים מספריס

499 253 214 1,277

406 204 186 1,085

Percentagesאחוזים

100.0100.0100.0100.0

94.151.497.093.6

83.445.394.689.7

10.76.12.43.9

5.948.63.06.4

הכל סך  ספר בתי

הסקר שאלון על ענו מהם:

הכל סך  ספר בתי

 ספרייה שירותי עפ
הגל סך

הספר בית ספריית

אחרת ספרייה

ספרייה שירותי בלי

cationArabedערביחינוך u

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers

הכל סך  ספר 31515SO73SCHOOLSבתי  TOTAL

הסקר שאלון על ענו :291112947Thereofסר,ם: returned survey
questionnaire

Percentagesאחתים

הכל סך  ספר 100.0100.0100.0100.0SCHOOLSכתי  TOTAL

 מפתיה שירותי עס
הכל סך

78.027.382.787.2With library services 
total

הספר בית 73.918.272.478.7Schoolספריית library

אחרת 4.19.110.38.5Otherספרייה library

ס9ד"ה שירותי 22.072.717.312.8Noכלי library services
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עזה וחבל שומרון יהודה, כ"ז. פרק

ההגירה מרכיב התושבים. תנועת מאזן
וחבל שומרון יהודה, באזורי האולוסיה באומדני
היוצאים התושבים מספר בין כהפרש מוגדר עזה
איחוד (כולל הנכנסים התושבים מספר לבין
שוטף באופן מתקבלים אלה מספרים משפחות).

השונות. הגבולות ביקורת מתחנות
פחות (נכנסים התושבים מאזן של הגילים מבנה
כתחנות שהתקבל ההרכב על בעיקר מבוסס יוצאים)

וב1976. ב1968 העיקריות הגבולות ביקורת
כצורת והשינויים התמותה, ברמות התיקונים
התושבים תנועת מאזן של הגילים בהרכב השימוש
ולשינויים האוכלוסייה אומדן להגדלת הביאו
של והתוצאות השיטה בדבר הגיל. לפי בהרכבה
שומרון יהודה, של "סטטיסטיקה ראה אלה תיקונים

.1983 ,1 מס' עזה", וחבל

לאומית והוצאה הכנסה
ביישובים הפעילות את כוללים אינם האומדנים
את לא ואף אלה באזורים שהוקמו היהודיים
הקיימת הקרן או ישראל ממשלת של ההשקעות
ייעור קרקע, הכשרת כבישים,  בתשתית לישראל

וכד'.
"ההוצאה בשיטת התקבל התוצר ערך
לצריכה ההוצאה סיכום ירי על דהיינו הלאומית",
והשירותים הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה,
סחורות יבוא של הערך כניכוי 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 ובסעיפים 
דיוק רמת ליחס יש האומדן בקשיי בהתחשב
כלוח המוצגים הדושנתיים לממוצעים יותר גבוהה

בודדת. לשנה לנתונים מאשר כ"ז/7

פרטית ל*ריכה 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" בקטע מתוארת המדידה
במסגרת הנאספים נתונים על התבססו המחירים

כללי
תואמות החישוב ושיטות הסיווגים ההגדרות,
המתאימות בסדרות הנהוגים אלה את כלל בדרך

אחרת. צוין כן אם אלא זה, בשנתון המובאות
אותםאווריס גם כולל ובמבוא בלוחות עזה חכל
אינו 1979 באפריל החל צה"ל. בירי שהיו כסיני,
באפריל והחל למצרים שהוחזרה אלעריש את כולל
בלוחות הנתונים אין כאשר כולו. סיני את  1982
בהמשך או בלוחות הדבר צוין זו, הגדרה תואמים

להלן. המבוא

אוכלוסייה
אוכלוסיה בסיס על נערך האוכלוסיה אומרן
הנמצאים התושבים כל דהיינו פקטו) (רה נוכחת
נכלל 1981 עד הנסקרת. בתקופה באזור, בפועל

חלקו, או סיני צפון גם עזה בחבל
מפקר הוא האוכלוסיה לאומדני הבסיס
עזה וחבל ושומרון ביהודה שנערך האוכלוסין
מדי מעודכן האוכלוסייה אומדן .1967 בספטמבר
פטירות אומדן הפחתת לידות, תוספת ע"י שנה
בלוחות בגבולות. תושבים תנועות מאזן והפרש
אלה לעומת מתוקנים אומדנים מובאים 1  3 כ"ז
המתוקנים באומדנים קודמות. בשנים שפורסמו
של הגילים והרכב הפטירה אומדני מחדש הוערכו

להלן). (ראה בגבולות התושבים תנועת מאזן
לידה הודעות על מבוסס הלידות מספר לידות.
הבריאות לשכות ע"י 1981 לשנת עד שהוצאו
מרשם לשכות ע"י מ1982 והחל הנפתיות
החולים, כתי דיווחי על בהסתמך התושבים,
קטן חסר ייתכן עצמן. והמשפחות המיילדות
נפטר שהיילוד במקרים בעיקר הלידות, ברישום

לחייו. הראשונים בימים
המוות מקרי של החלקי הרישום עקב פטירות.
הפטירות מרכיב  התינוקות תמותת בעיקר 
באמצעות הערכות על מבוסס האוכלוסייה באומדני
ארצות של ניסיונן עפ"י שנבנו דמוגרפיים מודלים
ולרמת לאופיה בהתאם נבחרו אלה מודלים אחרות.
בדיקות על ובהסתמך האוכלוסייה של התפתחותה
בדיקות סקרים, כשטח. חלקיות אמפיריות
להערכה הביאו לאחרונה, שנערכו שונות והשוואות
תמותת (בעיקר התמותה רמת אומדני של מחדש
התמותה רמות הוקטנו זאת בעקבות תינוקות).
האוכלוסייה. באומדני בעבר שנכללו אלה לעומת

עזה וחבל שומרון יהודה,

.615 מס' מיוחד פרסום ראה  ושיטות מקורות של מפורט לתיאור /
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אחרות). וארצות ערב ארצות (ישראל, לדוו"ל
על בקטעים ניתנים החישוב שיטות ותיאור הגדרות

להלן. חוץ" "סחר ועל התשלומים" "מאזן
בין הסחר על האומדנים מרירה, קשיי בגלל
על מבוססים עזה וחבל ושומרון יהודה ובין ישראל
מוגבלת מכך, כתוצאה הערכות. ועל חלקיים נתונים
בסעיפי האומדנים אותם של המהימנות גם
זה. מקור על המתבססים הלאומיים החשבונות

ייצור לגורמי בתשלומים הכמותיים השינויים
של או עבודה ימי במספר לשינויים בהתאם נאמדו
בישראל עזה ומחבל ושומרון מיהודה העובדים
המועסקים הישראלים ובמספר אחרות ובארצות

עזה. ובחבל ושומרון ביהודה

התשלומים מאזן
תושבי נחשבו אלה, אומדנים עריכת לצורך
האזרחי, המינהל כולל עזה, וחבל ושומרון יהודה
הפעילות הוצאות אחת. טריטוריאלית כיחידה
לא הגבול ומשמר צה"ל כוחות של הביטחונית
בפרק והסברים הגדרות (ראה אלה באומדנים נכללו

התשלומים"). "מאזן  ז'
להלן. חוץ סחר על הקטע ראה סחורות:

על וההוצאות ההכנסות את כוללים שירותים
התושבים. של שירותים

השתתפות כוללות חדצדדיות העברות
ססו"ת העברות המימשל, בתקציב ישראל ממשלת
וגורמים ירדן ממשלת העברות ובמזומן, בסחורות

עזה. וחבל ושומרון יהודה לתושבי פרטיים
על אומדנים השאר, בין כוללת, הון תנועת
אחר חוץ ומטבע הדינרים השקלים, בסך השינויים

עזה. וחבל ושומרון יהודה תושבי שבידי

חוץ סחר
יהודה לבין ישראל בין הסחר היקף על הנתונים
על המבוססת גולמית הערכה הם עזה וחבל ושומרון
במעברים הסחורות העברת של מדגמית פקידה
של קניות כוללים אינם אלה נתונים הרשמיים.
הסחר על הנתונים פרטים. ידי על ושירותים סחורות
וארצות ירדן לבין עזה וחבל ושומרון יהודה בין

המכס. רישומי על מבוססים לים שמעבר

מוצרים של נטו היבוא ערך לצרכן. המחירים מרד
סחר של הסטטיסטיקה בסיס על נאמד חקלאיים

מסחר. מתחי בתוספת חוץ
מקומי מייצור תעשייתיים מוצרים צריכת
במפעלים למועסק הממוצע הפדיון בסיס על נאמרה
התעשייה מדדי במסגרת שנתקבל התעשייתיים
אדם. כוח סקרי לפי בתעשייה המועסקים ומספר
על התבסס מיבוא תעשייתיים מוצרים צריכת אומרן

מסחר. מתחי בתוספת החוץ, סחר נתוני
כוונת ללא הפרטיים המוסדות שירותי ערך
מספר פי על החינוך במוסדות נאמד רווח
במוסרות לתלמיד הממוצעת וההוצאה התלמידים
לפליטים; והתעסוקה הסעד וסוכנות הממשלתיים
מיטות מספר פי על הערך נאמר הבריאות, במוסדות
המתאימה הממוצעת וההוצאה אשפוז ימי או

הממשלתיים. במוסרות

בדרך התקבלו קבועים. במחירים אומדנים
לפי לצרכן המחירים במרד הערכים ניכוי ע"י כלל

עיקריים. מרכיבים

ציבורית לצריכה הוצאה
והרשויות המימשל של לצריכה ההוצאה אומדן
המתאימים הסעיפים ריכוז על התבסס המקומיות
התקציבים. או הביצוע דו"חות מניתוח שנתקבלו
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

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
ייצור, נתוני על מתבסס זית שמן במלאי השינוי .4

האוכלוסייה. ע"י וצריכה יצוא
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
הממוצע העכורה כשכר השינויים בסיס על חושב
ומחירי בבנייה התשומות מחירי הבנייה, בענף

אחרות. ומארצות מישראל שיובא הציוד

מחירים

החל השינוי אחוז את מודד לצרכן המחירים מדר
של קבוע סל לצריכת הדרושה בהוצאה הזמן כמשך

ויצוא יבוא

את כולל ושירותים סחורות ויצוא יבוא
נמכרו או שנקנו והשירותים הסחורות של ערכם

753 עזה וחבל שומרון יהודה.



1975/74 המשפחה הוצאות סקר
הופיעו המשפחה הוצאות מסקר נתונים
,1979  30 מס' לישראל" הסטטיסטי ב"שנתון

.729  727 בעמודים

מזונות צריכת

והתזונתיים (קלוריות) האנרגטיים הערכים
יהודה האזורים: לשני בנפרד חושבו ושומן) (חלבון
המזונות כמויות סיני. וצפון עוה וחבל 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 מיון של השנתיות הכמויות אומדן
שנשאבו נתונים בסיס על נערך האוכלוסיות, כלל
הלשכה של הבאות הסטטיסטיות מהסדרות
החקלאי הייצור אומדן 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
התעשייה, החקלאות, והרווחה, העבודה משרדי
מזון, ממפעלי מידע נאסף כן כמו והתיירות. המסחר
עזה, ובחבל שומרון ביהודה, משווקים שמוצריהם
הקרובים ומאנשים מהעיתונות שיווק, ממוסדות

זה. לנושא

בית וציוד דיור תנאי

ציוד ועל בדירה שירותים על והסברים הגדרות
חיים". "רמת  י"א לפרק מבוא ראה בית,

ושכר עבודה

ביהודה המשפחות מסקר התקבלו הנתונים
הדומים נושאים נחקרו שבו עזה ובחבל ושומרון
שנערך והדיור האוכלוסין במפקד לאלו במהותם
פרסומים רשימת (ראה ב1967 אזורים באותם

. המבוא). בסוף
אוגוסט מאז שוטף, באופן נערך המשפחות סקר
הסקר לסטטיסיקה. המרכזית הלשכה ידי על ,1968
דומים והגדרותיו עקרונותיו אשר מדגם על מבוסס

(בנקודת התצרוכת את המייצג ושירותים מצרכים
ביהודה העירונית האוכלוסייה של מסוימת) זמן
מצרכים כולל המדד סל עזה. ובחבל ושומרון
או משתנות בלתי ובכמות באיכות ושירותים
שינויי משקפים במדד שהשינויים כך אקויוולנטיות,

כלבד. מחירים

של התצרוכת מרכיבי כל את כולל המרד סל
הפליטים מחנות ואוכלוסיית העירונית האוכלוסייה
דיור, לצריכת פרט עזה ובחבל ושומרון ביהודה

מחיריה. למדידת סבירה דרך נמצאה שלא

שיקפו בסל אשר והשירותים המצרכים משקלי
התושבים של הצריכה הרגלי את 1975 דצמבר עד
מקורות סמך על שנאמרו ,1973 מלחמת לפני
פי על המצרכים סל עודכן 1976 בינואר מקומיים.
אלד כאזורים שנערך המשפחה הוצאות סקר
.1974 לאוגוסט 1973 ספטמבר שבין בתקופה
ינואר בסיס על מוצג המעודכן המדד

.2100.0= 1976

סעיפי כל של המחירים ברמת 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, בריכוזים ועסקים
וכ600 ושומרון ביהודה ושכם רמאללה לחם,
מן המבוקש הוא הנאסף המחיר עזה. בחבל עסקים
פי על המיקוח. לפני. לראשונה המקומי הצרכן
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

1976 בינואר המדד עדכון עם המדד. קישור
המדד. מוצג אליה שביחס הבסיס תקופת שונתה
השינוי שיעור בקביעת מסוים קושי גורם זה דבר
למטרות אולם השונות, התקופות בין במדד
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 כמקדם אלה מספרים הכפלת ידי על
בינואר זה מדר לבין הקודם המדד שבין היחס
הם הכלליים המדדים של הקשר מקדמי .1976

עזה. לחבל ו4.892 ושומרון ליהודה 4.095

ושומרון ביהודה המחירים מדדי עדכון ראה: ,1976 בינואר העדכון בעקבות במרד שהוכנסו ושינויים המעודכנים המשקלים בדבר 2
.1976 ו. מסי המוחזקים", לשטחים סטטיסטי ו"רבעון ,1976 ,3 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה ב"ירחון עזה, ורצועת
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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 ספרות
ימי שכירים לגבי נרשמים 1974 בינואר החל

בלבד. האפשריים העבודה
התופעה, הסתמנה של.1974 השנייה במחצית
ש' 100 משתכרים שכירים של והולך גדל שמספר
(או זה שכר נרשם אלה ולשכירים לחודש ומעלה
שאיפשר תיקון הוכנס 1975 מינואר בלבד. פחות)
להיזהר יש אלו. סיבות משתי זאת. לרשום
1974 השנים של לשכיר ממוצע יומי שכר בהשוואת

קודמים. נתונים עם ו1975
החודשי ששכרו מי כל ,1980 ספטמבר סוף ער
פחות). (או זה סכום רק לו נרשם ש', 999.8 על עלה
יש ולכן זו, מגבלה הוסרה ,1980 באוקטובר החל

.1980 בנתוני בשימוש להיזהר
העובדים חלקית, מועסקים של קבוצה ,1980 ער
ל 3,000 בין (שמנו בשבוע שעות ל34 15 בין
יחד), עזה ובחבל ושומרון ביהודה איש 5,000
הנתונים העבודה. בכוח שאינם אלה בין נכללה
זאת שנה נתוני ב1980; החל מחדש ועובדו תוקנו
אחרים ובלוחות פעמיים, לוחות אלה באי מופיעים
.1981 ב החל מופיעים מחדש שעובדו הנתונים

שאלות לשאלון נוספו 1981 באפריליוני.
בדומה בישראל, העובדים מועסקים. על מספר

ו1977. 1975 בסקרי שנוספו לשאלות
אומדני פי על תוקנו לא עוד הסקר נתוני
המופיעיםבלוחות החדשים המתוקנים האוכלוסייה

לעיל). "אוכלוסייה" גם (ר' 3 כ"ז/1

חקלאות
החקלאות ענף חשבונות

על בעיקרו מבוסס הפיסי הייצור אומדן
הבאים; המקורות

העיקריים בשווקים שנערך שוטף סקר 
עזה. ובחבל' שומרון ביהודה,

ביהודה הנערכים בד ובתי משקים סקרי 
ושומרון;

הערר, גודל לגבי הוטרינרי השירות נתוני 
ליחידה; ייצור ונורמות חיים בעלי שחיטת

עזה. בחבל דגים שלל של סטטיסטיקה 
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

לפרק מבוא (ראה בישראל אדם כוח סקר של לאלו
כ המדגם כלל ,1973 יוליספטמבר ער 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 במוסרות השוהים אנשים כוללת

הסקר. עריכת בעת ליישובים מחוץ
בשלב שלבים; בשני נעשה המדגם 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

אי. 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
המוסרות, אנשי את מנכים המתקבל האוכלוסייה
חלקם לפי ליישובים מחוץ והגרים הנוודים

.1967 כמפקד שהתקבל כפי באוכלוסייה,

את כוללים אין ,1979 יוני אפריל בסקר החל
בכ נאמד אלעריש תושבי מספר אלעריש. תושבי
וצפון עזה חבל תושבי מכלל נוכה ומספרם 30,000
וגיל מין לפי התפלגותם ומין. גיל קבוצות לפי סיני,
חבל אוכלוסיית כל של ההתפלגות פי על הונחה

סיני. וצפון עזה
חבל נתוני אין 1982 יוני אפריל בסקר החל
רפיח, של חלק אותו תושבי את כוללים עזה
בכ נאמדת זה חלק אוכלוסיית שהוחזרלמצרים.
יש ומעלה. 14 בני כ5,000 מהם תוחבים 8,500
נתוני את כשמשווים אלה שינויים בחשבון להביא

 ■ . ■ קודמות. לשנים עזה חבל
/,

האומדנים נתונים מדגמי, סקר בכל כמו
בעבור דגימה. לטעויות ארם 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
הכלכלה ענפי לפי והשכירים המועסקים סיווג

.(1970) החדש האחיד הסיווג לפי הוא
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הנתונים השוואת ולצורך לעיל, האמור בעקבות
של אחורנית שרשור נערך קודמות, לתקופות
לראשית עד 1977 ינוארמרס ברבע החל הנתונים
פי על משורשרים מדדים חושבו לכך בהתאם .1976
.100=1977 אפריליוני שהוא החדש, הבסיס

ל"רבעון בנספח ראה מפורטים הסברים
.1978 ,2 מס' המוחזקים" לשטחים סטטיסטי

מדדי חושבו ב1975 החל עזה. חבל
.100=1974 ממוצע בסיס על התעשיה

בנייה

בינוי.  ט"ז בפרק ראה הגדרות
שומרון ביהודה, האזרחית הבנייה על הנתונים
להתחלות רק ומתייחסים אומדן הם עזה וחבל
למבנים תוספות (כולל חדשה, בנייה וגמר בנייה
הקיימים. בבניינים ותיקונים שיפוצים ללא קיימים)
המתקבלים הנתונים על מבוסס האומדן
באמצעות מקומיות רשויות 22 הבאים: מהמדווחים
דיווח ססו"ת; המימשל; משרדי מיוחד; שאלון
ושומרון, ביהודה קטנים יישובים ב80 מהמוכתרים
(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 כתי 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 במימשלים.
בפרק והגדרות מקורות ראה דרכים. תאונות

תחבורה.  י"ח

מקומיות רשויות
דינים מתוך עובדו הכספי המשק על הנתונים
באמצעות ונאספו העיריות שמילאו וחשבונות
והסברים הגדרות מפורטים, נתונים פנים. קמ"ט
לשטחים סטטיסטי ל"רבעון בנספח ראה

.1978 ,2 מס' המוחזקים",

המרכזית הלשכה ע"י שנאספו ומחירים בשווקים
של אומדן בניכוי 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 כדבר המשקים 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 בירחון הלשכה

.1972 ויולי 1972 יוני

וירקות פירות של וסחר ייצור

ויעד מקור לפי ופירות ירקות על הנתונים
ביהודה, העיקריים בשווקים שוטף מסקר מתקבלים
הנתונים הירדן). גשרי (כולל עזה ובחבל שומרון
ב"רבעון הלשכה ע"י מתפרסמים החודשיים
יהודה, של וב"סטטיסטיקה חקלאית" לסטטיסטיקה

עזה". וחבל שומרון

ושומרון ביהודה בד בתי

בסקר האומדנים עריכת שיטת שונתה בתשל"ו
נתוני עם השוואה כני הינם זו שנה נתוני בד, בתי
ואולם בד, 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
ככ*10 הגבוהים נתונים התקבלו הקודמת
פרטים החדשה, השיטה לפי שהתקבלו מהנתונים
ושומרון" ביהודה כד בתי "סקר ראה נוספים
1976/77,2 מס' חקלאית", לסטטיסטיקה ב"רבעון
,1 מס' המוחזקים", לשטחים סטטיסטי ב"רבעון או

.1977

תעשייה

תעשייה.  י"ד בפרק ראה הגדרות
הונהג ,1977 באפריל החל ושומרון. יהודה
המדגם באזור. התעשייה מפעלי של חדש מדגם
מפעלי של מעודכנת מסגרת מןזוך 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.
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יש קודמות משנים אלה עם הנתונים בהשוואת
את וכן המידע במקורות השוני את בחשבון להביא

הבאים: השינויים
וצפון עזה בחבל נכללו לא בתשל"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.

מקורות

חודשייב דו"חות על מבוססים הנתונים
שומרון ביהודה, הבריאות מקציני המתקבלים

עזה. ובחבל

בטלויזיה והצפייה לרדיו האזנה
הופיעו בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה על נתונים
עמי ,1979  30 מס' לישראל" הסטטיסטי ב"שנתון

.764

ציבורי סדר

נתקבלו המשפט בתי פעולות על הנתונים
צה"ל. כוחות מפקדת באמצעות

חינוך
ידי על סוכמו החינוך מערכת על הנתונים
עזה וחבל שומרון ביהודה, צה"ל כוחות מפקדת
עד עצמם. מהמוסדות שנתקבלו דו"חות מתוך
שנתיים מפקדים על הנתונים התבססו תשל"ט

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה שערכה
כ"ב. לפרק במבוא הגדרה ראה מוסד:

(א' הראשונות הכיתה דרגות 6 יסודי: ספר בית
י') 

בית שלאחר הכיתה דרגות 3 מכין: ספר בית
ט').  (ז' היסודי הספר

שלאחר הכיתה דרגות 3 עליסודי: ספר בית
י"ב). (י' המכין הספר בית

הרשות לפי מוינו הספר בתי המנהלת. הרשות
.. כדלקמן המפקחת

משכורות שבהם 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 בתי ג.

אחרים. פרטיים ספר ובתי דת

נבחרים פרסומים

1967 והדיור האוכלוסין מפקד

רמת סיני, וצפון עזה רצועת הירדן, של המערבית הגדה 1

הגולן
חקלאי משק ועיבוד תמיכות בית. ציוד דיור, תנאי 2

המוחזקים בשטחים
בשטחים האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות 3

ים המוחוק
א' חלק  העבודה כוח 4
בי חלק  העבודה כוח 5

מיוחדים פרסומים

1971 נובמבר המוחזקים בשטחים ספר ובתי ילדים גני 398
עזה רצועת ושומרון. יהודה של לאומיים חשבונות 515

977ו968ו לעשור סיני וצפון

טכניים פרסומים
בשטחים ופטירות לידות הכפילויות: בשיטת סקר 44

המוחזקים
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POPULATION אוכלוסייה

גידולה ומקורות אוכלוסייה1 כ"ז/ו. לוח

TABLEXXVII/1.POPULATION1 AND SOURCES OF ITS GROWTH

Thousands, unless otherwise stated אחרת צוין כן אס אלא אלפים.
גידול אחוז

שנחי
Percentannual

growth

מאזן.תנועת
התושבים

Balance of popu
lation movement

טבעי ריבוי
Natural
increase

אוכלוסייה
התקוסה בסוף
Population at
end of period

1967

1968
1969
1970
1971

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982

Jude a

0.5
2.5
1.7
2.4
1.8
3.0
2.7
0.8
1.2
1.8
1.8
1.5

0.8
1.0
2.1

and Sam,
213.0
 15.8

1.3
5.0
2.5
7.3
0.3

2.8
 15.1

 14.4
 10.2
9.4
 12.6
 17.3
 15.7
7.9

ri a\ ו ר מ ו ש ו
23.0
13.0
13.5
14.9
17.3
18.4
18.4
20.1
20.6
22.5
22.7
21.6
23.3
22.9
23.2
23.6

יהודה
585.9
583.1
537.9
607.8
622.6
633.7
652.4
663.7
675.2
683.3
655.8
708.0
718.7
724.3
731.8
747.5

1967
1968
1969
1970
1971

1972
1973

1974

1975

1976
1977

1978

1979
1980

1981

*1982
החבל ז Gazaע Area

1967380.83.3 12.21967

1968356.88.332.36.31968

1969363.910.02.92.01969

1970370.09.43.31.71970

1971378.811.22.42.41971

1972387.112.34.02.21972

1973401.512.71.73.71973

1974414.014.3 1.83.11974

1975425.515.03.52.81975

1976437.416.14.22.81976

1977450.816.32.93.11977

1978463.016.94.72.71978

י1979444.716.54.82.51979י
1980456.516.95.12.71980

1981468.917.75.32.71981

י4 1982476.317.53.13.11982*4

IForrevision ofestimatessee introduction. 2 September December. 3 The ElAirsh population was deducted after
its erturn to Egypt  about 30,000. 4 The populationof the
Rafah Area was deducted after its erturn toEgypt about 7,000.

 ספטמבר 2 מבוא. ראה האומדנים תיקון בדבר 1

לאחר הופחתה אלעריש אוכלוסיית 3 דצמבר;
אוכלוסיית 4 תושבים. כ30,000  למצרים החזרתה
כ7,000  למצרים החזרתה לאחר הופחתה רפיח אזור

תושבים.
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נקבות ל000,ו זכרים ומספר גיל לפי אוכלוסייה1, כ"ז/2. לוח

TABLEXXVII/2.POPULATION', BY AGE AND NUMBER OF MALES PER 1,000

FEMALES

End of year שנה סוף
Age .1982 1977 1972 1967

Jude a and Samaria ושומרון הודה

TOTAL (thousands)
04
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
65+

Males per 1,000 females
TOTAL (percentages)

04
1519
2024
2534
3544
4554
5564
65+

747.5
130.7
115.8
97.5
92.2
77.3
53.3
26.9
23.8
22.1
23.2
22.4
18.9
12.4
30.0

993
100.0
46.1
12.4
10.3
10.7
6.1
6.1
4.3
4.0

695.8
128.9
101.2
97.9
89.8
65.7
33.2
26.7
23.7
24.8
24.2
21.6
13.8
12.9
31.4

1,007

100.0
47.2
12.9
9.4
8.6
7.0
6.6
3.8
4.5

633.7
112.2
101.2
94.2
74.3
41.3
31.0
26.0
26.4
25.8
23.2
15.3
14.8
10.3
37.7

995
100.0
48.6
11.7
6.5
9.0
8.2
6.1
4.0
5.9

585.9
109.4
97.1
80.5
50.5
36.7
28.4
28.6
27.8
25.2
17.0
16.4
11.7
18.7
37.8

985
100.0
49.0
8.6
6.3
9.7
9.0
5.7
5.2
6.5

(אלפים) הכל סך
04
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
+65

נקבות זכריסל1.000
(אחוזים) הכל סך

014
1519
2024
2534
3544
4554
5564
+65

החבל ז ■aAreaGaza
(אלפים) הכל 380.8387.1450.8476.3TOTALסך (thousands)

0478.067.089.592.904
5960.267.062.778.359
101455.653.965.756.31014
151937.849.552.658.91519
202425.031.046.242.82024
252918.019.727.436.82529
303419.415.118.122.63034
353918.816.614.315.73539
404416.216.616.312.44044
454910.213.915.814.44549
50549.68.513.313.65054
55595.38.18.011.65559
60649.03.9 7.36.66064י
65+17.716.313.613.465+

נקבות ל1,000 942954977988Malesוכרים per 1,000 females
(אחוזים) הכל 100.0100.0100.0too.oTOTALסך (percentages)

01450.948.548.447.7014
15199.912.811.812.41519
20246.68.010.39.02024
25349.89.010.112.52534
35449.28.66.85.93544
45545.25.86.55.94554
55643.83.13.43.85564
65+4.64.23.02.865+

/1 See note I to Table XXVII1. כ''ז/ז. ללוח ו הערה י' 1
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וגיל מין ל*י אוכלוסייה1, כ"ז/3. לוח

TABLEXXVII/3.POPULATION ', BY SEX AND AGE

1982

גיל
ושומרון יהודה

Judea and Samaira
עזה V3n
Gaza AreaAge

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

וכריס
Males

נקבות
Females

(אלפיסן הכל 747.5372.5375.0.47S3236.7239.6TOTALסך (thousands)

04130.767.363.492.947.945.004

59115.860.055.878.340.637.759

101497.550.746.856.329.127.21014

151992.248.843.458.931.127.81519
202477.339.937.442.822.020.82024

252953.327.925.436.819.117.72529

303426.912.314.622.610.911.73034
353923.88.914.915.75.610.13539

404422.18.613.512.43.98.54044

454923.210.113.114.46.4G.O4549
505422.48.913.513.65.28.4SO 54

555919.98.611.311.65.36.35559
606412.46.06.46.63.43.26064
65+30.014.515.513.46.27.265+

(אחוזים) הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך (percentages)

01446.147.844.347.749.645.8014

151912.413.111.612.413.111.61519

202410.310.7(0.09.09.38.72024
253410.710.810.712.512.712.32534
35446.14.77.65.94.07.83544
45546.15.17.15.95.06.94554
55644.33.94.63.83.73.95564
65+4.03.94.12.82.63.065+

/1 See note I to Table XXVII1. כ"ז/ו. ללוח 1 הערה ר' 1
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BIRTHS לידות
יישוב וצורת לידה מקום מין, לפי חי, כ"ז/4.לידות לוח

TABLEXXVII/4.LIVE BIRTHS, BY SEX, PLACE OF BIRTH AND TYPE OF LOCALITY

עזהחבלושומרוןיהודה
לידה מקום Judaeaמץ, and SamariaAreaGazaSex. place of birth and
יישוב typeוצוות of locality

1968197519791980196819751*791980

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים
הכל 30,522סך 25,65031,47330,40015,50321,626'22,60121,436TOTAL

15,890זכרים 13,34216,14615,9408,01811,17411,47510,837Males
14,632נקבות 12,30815,32714,4607,48510,45211,12610,599Females

הזמיס 52.1אחוז 52.051.352.451.751.750.850.6Percent males

לידה ס ו ק lace?מ of birth
חולים 9,177בבית 3,46311,68812,2922,0264,4346,3546,307In hospital

חולים לבית 21,345מחוץ 22,18719,78518,10813,47717,19216,24715,129Outside hospital

בבי"ח לידות 30.1אחוז 13.537.140.413.120.528.129.4Percent births in hospital

ישוכ Typeצורת 0f locality
עירתיים 7,740יישובים 6,1659,3549,14414,47119,01619,84118,964Urban localities
כפריים 22,765יישובים 19,25622,00521,2121,0142,6102,7162,452Rural localities

ידוע 17לא 22911444184420Not known
Percentagesאחווים

הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
עירוניים 25.4יישוכייס 24.329.830.193.587.988.088.5Urban localities
כפריים 74.6יישובים 75.770.269.96.512.112.011.5Rural localities

1 The data for El Arish refer to the period IV only. בלבד. 1v לתקופת מתייחסים עריש אל לגבי הנתונים

נפה לפי לידות,  כ"ז/5. לוח
TABLEXXVII/5.BIRTHS, BYSUBDISTRICT

Subdisiritt 1980 1979 1978 1975 1970 1968

הכל הלידותסך י
25,650

ש ו ודה
26,455

ן ו ר מ ו
30,522

ma r 1 a
30,445

and S a
31,473

Jude a
30,400BIRTHSTOTAL

4,0374,1914,8744,8495,3184,953Jeninג'נין
4,6414,4255,2605,1095,3675,261Nablusשכס

3,9564,0674,5965,0955,3285,108Tulkarmטולכרס
3,6894,0974,4564,1424,0693.709Ramallahרמאללה

354456638521554543Jerichoיריחו
ם לוו 2,6102,5972,8822,5992,4372,346Bethlehemבית
6,3636,6057,8148,1228.3928.472Hebronחברק sir 172888Notלא known

גלמי לידה 44.343.744.944.044.943.4Grossשיעור birth rate

הכל כלידותסך n
15,503

עזה ל
15,98521,62622,784

Area
22,601

Gaza
21,436BIRTHSTOTAL

7,0377,3749,76810,68411עזה ,25911,114Gaza
יונס 7,1707,1155,7826,2926,7286,530Khanחאן Yunis

3,0243.2163,2583,286Rafahרפיח
עריש 1,356506ElArish'1,2921,4963,0522.592אל
ידוע 4Notלא known

גלמי לידה 43.043.450.750.952.849.1Grossשיעור birth rate

ללוח ו הערה ראה A1כ"ז/4.ו Ca. nntr 1 Tahle VVVIl/
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במקורות ושימושים מקורות 
לאומית והוצאה הכנסה

ב"ז/6. לוח
אחרת צוין כן אס אלא ש', מיליוני

די ו ושיה rמרוןה i aSam a; a andJ ud

19681976197719781979198019811982

שוטפימ במחירים
הכל סך במקורות 55.7644.9884.61,514.62,697.06,856.714307.732,069.1שימושים

פרטית לצריכה 35.4404.3564.5878.61,664.64,099.09,015.519,263.1הוצאה
ציבורית לצריכה 5.138.154,889.1161.2394.1983.52,189.5הוצאה
מקומית גולמית 2.587.1118.8271.2444.51השקעה ,268.41,850.25,086.6
ושירותים' סחורות 12.7111.1142.7275.7426.71,095.22,658.55,529.9יצוא

ליצוא תמיכות


4.33.8


הכל סך 55.7644.9844.61,514.62,697.06,856.714307.732,069.1מקורות
ושירותים2 סחורות יבוא 21.9264.6379.2600.81,194.62,799.96,633.014,084.0פחות;

היבוא על מסים 0.57.810.512.726.060.3143.1302.3פחות;

שוק) (במחירי גולמי מקומי 33.3372.5494.9901.11,476.43,996.57,731.617,682.8תוצר
מחו"ל מקומיים ייצור גורמי ,1.7112.3157.2263.3517.71הכנסות 143.22,703.76,740.5
כחו"ל ייצור לגורמי תשלומים 0.63.03.68.917.038.381.3177.3פחות:

שוקן (במחירי גולמי לאומי 34.4481.8648.51,155.51,977.15,101.410,354.024,246.0תוצר
המקומי הייצור על עקיפים מסים 1.913.120.632.1פחות: .50.4127.4.374.4.941.7

י ייצור) גורמי (במחירי גולמי לאומי 32.5468.7627.91,123.41,926.74,974.09,979.623,304.3תוצר

(ש') לנפש לאומיגולמי 59.5716.0951.71,669.82,819.27,223.714,542.133,670.3תוצר

(שי) לנפש פרטית 61.2600.8828.41,269.72,373.65,804.312,662.226,750.6צריכה
'1968 במחירי

הכל סך כמקורות 55.7137.5137.4152.6154.3172.8167.6173.2שימושים

פרטית לצריכה 35.481.483.085.390.892.795.698.4הוצאה
ציבורית לצריכה 5.17.87.98.08.48.48.68.6הוצאה

מקומית גולמית 2.520.720.729.026.240.825.829.2השקעה
י4 י ושירותים סחורות 12.728.225.932.029.832.936.636.3יצוא

הכל 55.7137.5137.4152.6154.3172.8167.6173.2מקורותסך

ושירותי2'5 סחורות יבוא 22.460.262.664.773.370.375.773.9פחות:

שוק) (במחירי גולמי מקומי 33.377.174.787.881.4102.191.298.8תוצר
מחו"ל ייצור גורמי 1.722.523.525.427.526.626.228.8הכנסות

כחו"ל ייצור לגורמי תשלומים 0.60.60.60760.60.60.50.5פחות:

שוק) (במחירי גולמי לאומי 34.4101.299.8115.0110.9131.0119.7130.2תוצר

(שין לנפש גולמי לאומי 59.5150.2146.3166.1157.9185.3167.9180.4תוצר

(ש') לנפש פרטית 61.2121.2122.0123.5129.8131.5134.5136.8צריכה

ייצור לגורמי תשלומים כולל לא סי"פ; יבוא 2 וירדן). מחו"ל(ישראל מקומייפ ייצור לגורמי הכנסות כולל לא יצואפו"ב; ו

כסיס על המרכיבים ולכל הוצאה מרכיב לכל נערך 1968 במחירי האומדנים חישוב 3 הישראלים. לעובדים שכר תשלומי ורים
כולל 4 המרכיבים. סכום עם זהה אינו המרכיבים כל סך לכן קודמתו;. במחירי שנה כל מנתוני שחושבו הכמותיים השינויים

יבוא. על מסים כולל 5 ליצוא. תמיכות
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NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE
TABLEXXVII/6.RESOURCES AND USES OF RESOURCES

IS million. unless otherwise stated

נ עח 3:ל AreGa z

19681976197719781979198019811982

e s1 tpri )curr eA t

21.0337.0522.8782.01344.03,19537,759.116,527.5USES OFRESOURCES TOTAL
14.2167.0268.3386.3667.31,638.53,660.98,054.0Private consumption expenditure
1.922.227.949.992.9219.3523.51,178.5General government consumption expenditure
1.153.870.9123.6257.4505.91,294.52,655.8Gross domestic capital formation
3.887.0145.1222.2326.4831.62,280.24,639.2Exports ofgoods and services'

7.010.6Subsidies on exports

21.0337.0522.8782.0 .1,344.03,195.37,759.116,527.5RESOURCESTOTAL
7.9177.4288.8431.9695.71,720.24,394.09,414.9Less: imports of goods and services2

1.82.83.06.616.041.587.9Less: taxes on imports

13.1157.8231.2347.1641.71,459.13323.67,024.7GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market prices(
0.263.986.4158.5347.4801.42,063.44,865.6Factor payments from abroad
0.21.41.83.98.220.740.187.2Less: factor payments to abroad

13.1220.3315.8501.7980.92,239.85,346.911,803.1GROSS NATIONAL PRODUCT (at market prices(
0.33.65.67.02.317.629.0106.7Less: indirect taxes on domestic production

12.8216.7310.2494.7978.62,222.25317.911,696.4GROSS NATIONAL PRODUCT (at factor prices(

36.4517.6723.31,119.92,233.95,113.711,924.425,737.2Gross national product per capita (IS(
39.4392.4614.5862.31,519.73,740.98,164.417,562.1Private consumption per capita (IS(

e sJ1968 p rA t

21.062.970.570.070.369.375.273.9USES OFRESOURCESTOTAL
14.233.238.437.337.337.137.838.9Private consumption expenditure
1.93.03.03.13.02.92.92.9General government consumption expenditure
1.18.28.28.89.98.89.79.0Gross domestic capital formation
3.818.421.020.719.720.925.623.8Exports of goods and services11

21.062.970.570.070.369.375.273.9RESOURCES TOTAL
7.938.445.345.2 .41.642.348.647.7Less: imports of goods and services25

13.125.626.726.529.528.028.327.8GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market prices(
0.211.411.813.715.015.316.416.7Factor payments from abroad
0.20.30.30.30.30.30.20.3Less: factor payments to abroad

13.138.239.741.345.644.546.145.9GROSS NATIONAL PRODUCT (at market prices(

36.489.790.992.1103.8101.5102.5100.0Gross national product per capita (IS(

39.477.988.083.385.084.784.384.9Private consumption per capita (IS(

1 Exports f.o.b.:excl. factor payments from abroad (Israel Sl Jordan). 2 Imports c.i.f.; excl.factorpayments to abroad
payments to Israeli workers. 3 Estimates at 1968 prices were calculated for each component of expenditure and for the
total components on the basis ofannualquantity changeswhich were computed on the basisof previous yearprices;hence. total
expenditure is not identical with the sumofthe expenditure components. 4 Incl. subsidies on exports. 5 Incl. taxes
on imports.
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שנה בל באחוזים שינויים  במקורות והשימושים כ"ז/7.המקורות לוח
קודמתה לעומת

TABLEXXVII/7.RESOURCES AND USES OFRESOURCESPERCENT CHANGE ON

PREVIOUS YEAR

1968 Atבמחירי 1968 prices
C u

לצריכההוצאו גולמית; סחורותהשקעה סחורותיצוא לאומייבוא פרטיתתוצר צריכה
Consumption expenditureלנפשושירותים2ושירותים'מקומית לנפשגולמי

GrossExports ofImports ofGrossPrivate sr 32gציבוריתפרטיתdomesticgoods andgoods andnationalconsumption
PrivateGeneralcapitalservices'services2productexpenditure

governmentformationper capitaper capita

הכל Totalסך
19775.9 0.10.90.00.61.1 9.45.5
19781.0 12.01.830.812.48.9 1.9 1.5
19794.5 0.12.76.11.4 4.53.9
19801.3 12.10.937.48.79.6 2.00.7
19812.8 5.51.828.415.65.7 10.41.2
19822.9 6.20.07.63.43.7 2.21.3

דו מ י ע צ ו מ esrנעים'שנתייםמ movingaver a 1T'woye a
197719783.4 5.91.314.46.33.8 5.61.9
197819792.7 5.92.211.82.75.1 3.21.2
197919802.9 5.90.914.51.05.4 1.22.3
198019812.0 2.90.40.812.11.7 4.00.9
198119822.8 0.20.912.25.7 1.1 3.91.2

מ ו ש ו זיהודה י nי d SamariaJude a a
19771.9 1.41.60.38.02.6 4.00.7
19782.8 15.30.5 39.9■ 23.413.5 2.91.2
19796.5 3.65.79.67.04.9 13.35.1
19802.0 18.10.655.810.517.3 4.11.3
19813.2 8.62.336.711.19.4 7.72.3
19822.9 8.80.613.00.87.5 2.41.7

ם י י ח נ וש ד rנעים3ממוצעים moving averages3Twoye a
197719782.3 6.61.018.46.55.1 3.40.9
197819794.6 5.43.112.57.13.9 8.03.1
197919804.2 6.72.518.71,45.6 4.23.2
198019812.6 3.90.80.710.83.1 1.61.8
198119823.0 0.31.415.45.01.3 2.51,5

עזה eחבל aGaza A r
197715.9 4.00.90.914.31.4 18.913.0
19783.0 4.05.0'7.31.51.3 0.95.4
19790.1 10.52.612.04.512.7 7.92.1
19800.7 2,44.711.76.22.2 1.70.4
19811.9 3.40.710.722.41.0 15.00.4
19823.0 0.30.57.07.12.5 . 1.90.7

דו ס1שנתייםממוצעים י ע esrנ movingavera jTwoye a
197719786.0 4.02.04.06.11.3 8.53.4
197819791.5 7.21.19.63.06.8 4.51.7
197919800.3 3.83.70.60.75.0 3.20.8
198019810.6 14.00.3נ.0.52.71 8.10.4
198119822.4 1.50.13.06.60.8 6.20.1

1 Exports f.o.b., include subsidies, but do not include factor
payments to abroad. ' 2 Imports c.i.f., include taxes on
impotrs, but do not include factor payments to abroad.
3 The twoyear averagesare calculated as geometric averages of
the annual percent change from previousyearfor the specified
years.

לגורמי תשלומים כולל אינו תמיכות, כולל פו"ב, יצוא 1

היבוא; על מסיס כולל סי''פ, יבוא 2 כדוו"ל. ייצור
הממוצעים 3 מווו"ל. "צור לגורמי תשלומים כולל א1ו
השינויים של גיאומטריים כממוצעיס מחושבים הדושנתייס

הנקובות. בשנים קודמתה, לעומת שנה כל השנתיים

JUDEA. SAMARIA AND GAZA AREA 764



עיקרית קבוצה לפי פרטית, לצריכה הוצאה כ"ז/8. לוח
TABLEXXVII/8.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY MAIN CATEGORY

שוטפים במחירים ש. ISמיליוני million, at current prices

עזהושומרוןיהודה חבל
Judea and SamariaGaza Area

19681980198119821968198019811982

חקלאות 12.31,442.13,248.56,042.94.7924.2מוצרי 375.91,890.0Agircultural goods
תעשייה1 13.31,527.53,079.67,163.45.71,625.1מוצרי 795.03,596.6Industiral goods'

9.9872.42,024.54,753.44.1900.7שירותים 387.42,075.4Services

לצריכה 35.53,842.08,352.617,959.714.53,450.0הוצאה 1,558.37,562.0DOMESTIC PRIVATE
מקומית CONSUMPTIONפרטית EX

הכל PENDITUREסך TOTAL
של צריכה 0.1257.0662.91,303.40.3210.9פחות: 80.2492.0Less: net consumption by

nonresidentsזריםנטו

לצריכה 35.44,099.09,015.519,263.114.23,660.9הוצאה 1,638.58,054.0PRIVATE CONSUMP
 TIONפרטית EXPENDITURE
הכל TOTALסך

1 Includes food products processed in industry. בתעשייה. מעובדים מזון מוצרי כולל 1

פנויה פרטית הכנסה כ"ז/9. לוח
TABLEXXVII/9.DISPOSABLE PRIVATE INCOME

שוטפים במחירים שי. ISמיליוני million, at current prices

ושומרו1 עזהיהודה חבל
Judea and SamairaGaza Area

!980!98119821980198!1982

לאומי 4,974.09,979.62334.35,317.9תוצר 2,222.211,696.4GROSS NATIONAL
(במחירי PRODUCTגולמי (at factor

ייצור) (pircesגורמי
מהממשלה 34.586.2260.174.8העברות 26.4177.0Tarnsfers from government

המקומיות andוהרשויות local authorities
הכנסה מס 172.9420.71,054.2329.2פחות: 131.7773.4Less: income tax and trans

לממשלה fersוהעברות to the government

פרטית 4,835.69,645.122,510.25,063.5הכנסה 2,116.911,100.0GROSS DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
פנים FROMממקורות DOMESTIC

SOURCES
לפרטים 272.1599.81,201.0617.0העברות 246.21,364.6Transfers to pirvate
לארץ personsמתח from abroad

פרטית 5,107.710,244.923.711.25,680.5הכנסה 2,363.112,464.6GROSS DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
המקורות FROMמכל ALL SOURCES
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BALANCE OF PAYMENTS התשלומים מאזן

התשלומים1 מאזן אומדני  כ"ז/0ו. לוח
TABLE XXVII/10.  BALANCE OF PAYMENTS ESTIMATES1

IS million שי מיליוני
1982

חובה
Debit

זכות
Credit

§1981

7u1n
Debit

זכות
Credit

1980

חובה
Debit

jtdt
Credit

כולל 3,001.93,001.97,104.77,104.715,161.315,161.3GRANDסך TOTAL

 ושירותים 2,245.62,838.25,362.26,709.012,270.414,260.3GOODSסחורות AND SERVICES
הכל TOTALסך

סחורות 1.016.82.100.32.485.04.992.95,220.810.554.6Merchandiseסחר

1.228.8737.92.877.21.716.17,049.63,705.7Servicesשירותים

26.5MA67.3126.7159.3294.7Transportationתחבורה

16.432.037.674.790.9180.9Insuranceביטוח

חוץ 62.0208.5135.9557.8218.2915.0Travelנסיעות abroad
מהשקעות 1.50.21.80.22.20.2Investmentהכנסה income

13.929.764.6Governmentממשלה

1,122.4418.92,634.6927.06,579.02,250.3Otherשונות
עבודה שכר :1,122.437.72,634.681.36,579.0177.3Thereofמזה: wages

צדדיות חד 472.1163.71,052.5395.72,062.6901.0TRANSFERהעברות PAYMENTS

>נט0 הון 284.2690.0תנועות
828.3


CAPITAL MOVEMENTS (net)

החבל ז AreaGazaע
כולל 2,018.22,018.25,270.25,270.211,417.711,417.7GRANDסך TOTAL

 ושירותים 1,632.41,741.34,337.64,434.49,500.89,510.8GOODSסחורות AND SERVICES

הכל TOTALסך

סחורות 794.41.380.72.193.03.580.84.469.77.586.5Merchandiseסחר

838.0360.62.144.6853.65.031.11.924.3Servicesשירותים

21.160.255.7120.6133.2267.7Transportationתחבורה

11.324.327.660.664.1138.9Insuranceביטוח

חוץ 25.243.253.6111.2101.4236.6Travelנסיעות abroad

13.027.860.4Governmentממשלה

780.4219.92,007.7533.44,732.41,220.7Otherשונות

עבודה שכר ;Thereof'780.420.72,007.740.14,732.487.2מזה: wages

צדדיות חד 385.8125.4932.6314.81,916.9689.0TRANSFERהעברות PAYMENTS

ןנטו< הון תנועות


151.5
521.0

1,217.9CAPITAL MOVEMENTS (net)

1 Excl. transactions between Judea and Samaira and the Gaza עזה חבל לבין ושומרון יהודה בי! עסקאות כולל לא 1

Area and Sinai. 1111 ןסיני
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FOREIGN TRADE

החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא, כ"ז/11. לוח
TABLEXXVII/11. IMPORTS, EXPORTS AND FOREIGN TRADE BALANCE

חוץ סחר

שי S/מיליוני million

ושומרון יהודה
Judea and Samaria

עזה חבל
Gaza Area

19801981198219S019811982

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
To Israel total

Agricultural produce

Industrial products
To Jordan total .

Agricultural produce

Industrial products

To ol/ter countires total

Agricultural produce

Industrial products

ב אי portsImו

כולל 76.27,580.8^2,095.54,980.510,545.01,378.93סך

הכל 1.819.44.409.59,254.61,226.73,259.16,891.1מישראלסך

חקלאית 298.5655.81,112.3162.8385.9765.9תוצרת

תעשייה 1,520.93,753.7814.31,063.92,873.26,125.2מוצרי

הכל 27.985.2223.5מירדןסך

חקלאית 2.62.110.6תוצרת

תעשייה 25.383.1212.9מוצרי

הכל הארצותסך 066.9152.2317.1689.7,/248.2485.8מיתר

חקלאית 16.531.1134.313.826.3133.8תוצרת

תעשייה מוצרי ,231.7454.7932.6138.4290.8555.9

צ אי portsExו

כולל 981.42,394.55,066.7782.02,162.64,430.1סך

הכל סך  567.41.496.82.726.0595.51,790.33,609.0לישראל

חקלאית 138.6257.5425.7120.2259.4402.0תוצרת
תעשייה 428.81,239.32,300.3475.31,530.93,207.0מוצרי

הכל 405.7880.62.319.5138.2292.7694.1לירדןסך

חקלאית 107.9281.2776.2138.1291.4693.7תוצרת

תעשייה 297.8599.41,543.30.11.30.4מוצרי

הכל הארצותסך 8.317.121.248.379.6127.0ליתר

חקלאית 48.379.6127.0תוצרת

תעשייה 8.317.121.2מוצרי

Excess o f imports over exports היצוא על היבוא עודף

הכל 1,114.12,586.05,478.3596.91,413.63,150.7TOTALסך

ישראל עם 1,252.02,912.76,528.6631.21,468.83,282.1Tradeבסחר with Israel

ירדן עם 377.8795.42,096.0בסיור 138.2292.7694.1Trade with Jordan
הארצות יתר עם 239.9468.71,045.7103.9237.5562.7Tradeבסחר with other countries
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prices מחירים
ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מרד כ"ז/2ו. לוח
TABLE XXVII/12.  CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP

Base: 1 1976 = 100.0 הבסיס:

Main group 1982 1981 1980 1979 1978 1977 ראשית קבוצה

Jude a and Samaria/ 7 1a7sc J ■הודה

156.3235.1395.3946.22,025.24,199.5GENERAL INDEX

155.3234.9392.6930.12,015.84,224.3The index excluding vegetables
and fruit

164.2238.1417.11,076.72,100.63,999.5Vegetables and fruit
158.2242.1413.91,030.02,222.44,446.0Food

146.2203.8356.0853.82,060.34,971.2.Household maintenance

153.4229.4356.0751.21,611.23,138.3Furniture

150.6236.4408.4898.92,061.94,200.9Clothing and footwear

143.3244.7412.51,005.22,120.34,758.0Transport
155.2230.9352.9825.31,791.43,877.2Health

150.2212.4306.7587.01,188.82,694.3Education and culture

153.0234.0397.0898.01,801.53,798.9Other services and miscellaneous

הכללי המדד
ירקות ללא המדד

ופירות

ופירות ירקות

מזון
הדירה החזקת

ריהוט

והנעלה הלבשה
תחבורה
בריאות

ותרבות חינוך

אחרים שירותים

ושונות

Gaza Area עזה חבל

הכללי 151.5216.4373.0954.72,000.54,294.0GENERALהמדד INDEX

ירקות ללא המדד
ופירות

147.7213.5368.1. 941.01,967.24,022.1The index excluding vegetables
and fruit

ופירות 174.2233.7402.71,037.52,198.84,425.7Vegetablesירקות and fruit

144.3209.0371.81,012.22,049.54,249.3Foodמזון

הדירה 150.8210.0371.4988.62,463.36,297.6Householdהחזקת maintenance

136.0197.4307.4696.61,395.82,830.2Furnitureריהוט

והנעלה 145.0201.0325.1718.61,540.23,607.6Clothingהלבשה and footwear
160.6238.9418.0Iתחבורה ,024.72,071.94,738.1Transport
158.3261.4461.41בריאות ,093.32,376.65,218.5Health

ותרבות 138.6203.2307.8575.91,362.82,972.8Educationחינוך and culture

אחרים 164.5236.5386.3911.01,849.83,741.2Otherשירותים services and miscellaneous

ושונות
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food א110קי\ע5א00 מזונות צריכת
מזון קבוצת לטי ליומ, לנטש והתזונתי האנרגטי הערך כ"ז/3י. לוח

TABLE XXVII/13.DAILY PER CAPITA ENERGETIC AND NUTRITIVE VALUE, BY TYPE OF FOOD

חקלאית Agriculturalשנה year.

1981/82תשמ"ב1980/81תשמ"א

Proteins (gm)(0IJ) Xd7n(גרם) Proteinsחלבון (gm)

(גרם)מזה;קלוריות (גרם)מזד,;קלוריותשומן שומן
Caloriesהכל חייםסך Fatמבעלי (gm)Caloriesהכל חייטסך Fatמבעלי (gm)

TotalThereof: aniTotalThereof: ani
mal proteinmal protein

ו ה וי ש ו andמרוןה SamariaJude a
הכל 2,80879.021.974.12,82780.624.276.2TOTALסך

14512.212.210.515813.313.311.3Mealבשר
191.51.51.4201.61.61.5Eggsכיציס
20.40.40.120.40.40.1Fishדגים

ומוצריו 1317.87.87.41498.98.98.3Milkחלב and dairy products
ומזצדיהם 1,33142.45.41,29741.25.2Cerealsדגניס and cereal products

ועמילנים אדמה 390.90.1451.00.1Potatoesתפוחי and starches
ודבש 343354Sugarסוכר and honey

ואגוזים שמן גרעיני ,894.44.0934.64.1Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
835.30.8905.70.8Vegetablesירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 2493.44.62423.34.8Fruitפירות (including melons)
ושומניס 350.שמנים ■39.635239.9Oils and fats

270.70.2250.60.1Miscellaneousשונות

החבל ז yAreaGaza
הכל 2,50070.014.961.32,51369.815.764.8TOTALסך

827.27.25.6917.97.96.2Meatבשר
272.02.01.9262.02.01.9Eggsביצים
50.90.9O.I50.90.90.1Fishדגים

ומוצריו 774.84.83.7844.94.94.5Vlilkחלב and dairy products
ומוצריהם 1,35443.35.51,32742.35.4Cerealsדגנים and cereal products

ועמילניס אדמה 300.70280.60Potatoesתפוחי and starches
ודבש 272280Sugarסוכר and honey

ואגוזים שמן גרעיני ,803.74.1813.74.7Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
774.90,7805.10.7Vegetablesירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 1552.22.61582.22.7Fruitפירות (including melons)
ושומניס 3280.137.13410.138.6Oilsשמנים and fats

130.2120.1שונות


Miscellaneous

r

a

n
s



hous/ng conditions and household equiphent בית וציוד דיור תנאי

וצורות דירה גודל דיור, צפיפות גודל, לפי בית, כ"ז/4ו,משקי לוח
נבחרות יישוב

TABLEXXVII/14.HOUSEHOLDS, BY SIZE, HOUSING DENSITY, SIZE OF

DWELLING AND SELEaED TYPE OF LOCALITY

average 1982 ממוצע

ושומרון עזהיהודה חבל
Judea and SamairaGaza Area

בית משק :Thereof:Thereofמזה:גודל ■ .. Householdמזד, size and
דיור הכלוצפיפות הכלסך housingסך density

TotalכפריםעריםTotalפליטיםערים מחנות
TownsVillagesTownsRefugee

camps

ח סא י ו Percentagesו
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL

בית במשק Personsנפשות in
household

14.5(3.9) .4.53.3(3.7) (2.6)1

27.5(7.4)8.08.710.9 7.1.. 2
37.2(7.4)7.18.810.9 7.1■ 3
48.59.38.29.611.2 8.14
510.512.410.011.010.9 10.6■' 5
611.212.510.910.210.5 10.66
7+50.647.151.348.441.9 53.97+

בדירה Roomsתוויו! in
dwelling

114.011.315.2 ■. 17.323.6 13.9' 1

234.129.235.231.232.9 27.42
327.629.626.325.226.6 23.93
416.921.015.917.212.0 21.94
5+7,48.97.49.14.9 12.95+

לחדר Personsנפשית per
room

מאחת (3.7)5.57.84.84.6פחות (5.2)Less than 1

1.08:99.88.87.79.3 (6.2)1.0
1.1  1.916.719.616.216.413.3 19.51.11.9
2.02.928.328.328.432.331.5 31.82.02.9
3.0 3.919.016.919.019.421.9 17.53.03.9
4.0  4.9 10:38.610.710.511.1 10.44.04.9
5.05.95.6(3.9)6.24.9(4.8) (4.9)5.05.9

6+5.7(5.1)5.94.2(4.5)(4.4)6+

למשק נפשות ממוצע
כודריס) (כולל בית

6.76.56.86.67.06.1Average no. of
persons per liouse
hold (incl. singles)

דיור צפיפות 2.6חציון 2.42.62.62.52.7Vledian housing
density
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קיימא בני מוצרים שברשותם בית משקי כ"ז/5ו. לוח
TABLEXXVII/15.HOUSEHOLDS POSSESSING DURBALE GOODS

Pecrent of all households הכית משקי מכלל אחוז

ושומרון יהודה
Judea and SamariaaGaza Are

:Thereofמוצר :Thereofמזה. Commodityמזה;
Yearשנה

הכל הכלסך nvnoסך
TotalכפריםעריםTotalפליטיםערים

TownsVillagesTownsRefugee
camps

חשמל או נו 1974Electrical(1.1)19748.322.53.23.86.5תנור or gas
197816.036.99.025.530.322.91978stove
197917.035.211.328.532.128.11979

או לבישולגו 197432.759.522.812.718.67.41974Gasorמכשיר electircal
197865.684.158.856.261.353.21978rangeחשמל for cooking

197972.888.367.166.668.165.51979
198175.386.370.370.971.670.31981

חשמלי 1972Electrical(1.9)5.711.9(3.4)197213.840.7מקרר refrigerator
197835.877.618.440.752.428.61978
197941.383.522.749.356.144.01979
198151.588.133.666.269.366.51981

בכיסה 1974Washing(0.7)197413.041.02.63.05.4מכונת machine
197817.552.84.78.715.8(25)1978
197919.858.55.911.218.65.01979
198127.467.010.515.824.59.619S1

1972.74.986.871.585.587.484.81972Radioרדיו
197879.284.277.289.390.485.91978
197979.486.976.591.792.390.41979
198180.289.376.989.892.587.31981

שחור/לכן 1972TV(3.4)7.514.3(25)197210.028.7טלדזיה set
197841.173.227V9^46.354.841.11978
197946.777.833.754.260.854.21979
1981 :60.779.551.369.672.568.21981

צבעונית 1981Colour(0.4)(1.2).(0.7)(1.1)19813.49.1טלויזיה TV
19722.56.6d3)(15)(/./)1972Gramophoneפטיפון

19783.88.62.47.49.56.71978
19793.36.62.1. 8.810.68.51979

1974Tape(2.3)19744.89.93.02.93.7רשמקול recorder
197811.819.88.914.216.212.91978

197915.926.212.318.520.217.11979
198131.345.024.823.024.620.51981

חשמלי אבק 1981Electric(0.2)(0.1)(0.3)4.8(1.4)1981שואב vacuum cleaner'
חשמלי מזון 1981Electric(0.7)4.1(2.2)(12)19814.111.4מעובל mixer

חשמלי 1981Electric(0.2)(0.4)(0.3)(0.9)5.7(2.5)1981רוד boiler
שמש 198128.842.522.941.148.733.61981Solarדוד heater

5.86.66.01972Bicycle(1.3)19722.33.3אופניים
19783.87.72.414.720.210.31978
19796.813.14.01Z517.19.71979
19816.49.74.911015.610.61981

פרטית 1972Private(2.6)(2.4)19722.35.42.3מכונית car
19783.910.51.74.46.8(1.6)1978

19794.310.42.45.27.5.O0)1979
19816.315.13.16.710.23.91981
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יישוב צורות לפי הדירה, על ובעלות בדירה שירותים כ"ז/6ו. לוח
נבחרות

הבית משקי מכל אחוז
SamariaJudeaושומרוןיהודה and

Toiai הכל VillagesכפריםTownsעריםסך

197419811974198119741981

74.5מטבח M.I84.089.054.366.8
הבית למשק בלעדי 73.2מזה: 61.080.586.451.565.8

בישול אמצעי
גז ו/או 74.687.469.0חשמל

בלבד גז 62.7מזה: 31.062.962.918.961.9
.22נפט 1 67.336.611.578.826.4
3.2אחר (1.7)(0.5)(1.2)2.54.4

חימום אמצעי
24.0נפט 41.767.238.730.717.1

פחם 63.6עץ. 52.120.239.766.274.7
חשמל
אחר

54 47
4.3 4■'11.214.1

4.9(1.6)
1.9
4.2

חימום (2.7)אי; (1.5)(1.4)(2.6)(1.5)(2.1)

המים מקור
כדירה זורמים 44.9מיס 23.560.979.09.829.3

בחצר 20.4ברז 17.017.613.413.320.4
בחצר 25.4בור 33.011.35.646.037.6

ציבורי 9.2מקור 26.510.21.930.912.7

1שירותים

כלבד לרחצה חדר
ושירותים לרחצה

34.8 )
15.7 f "■'45.853.6 )

20.1 /
16.527.6 /

12.6 (
רחצה חדר 49.3אין 76.354.226.283.559.6

פרטיי רחצה 92.390.893.5חדר
מקלחת2 או 28.6אמבטיה 17.044.049.27.820.3

שימוש 85.3בית 78.898.897.669.078.4
פרטיי 91.7מזה: 83.283.493.282.690.9
שטיפהי 19.8מתקן 12.525.735.16.812.9

שימוש בית 14.7אין 21.2(1.2)(2.4)31.021.5

לרחצה מים חימום
שמש 29.441.824.0דוד
חשמל (0.8)5.5(2.4)רוד
גז 2.7(11)(2.2)מתקן

וכוי) עץ (נפט. 65.550.872.1אחר
מים חימום (0.4)(0.8)(0.5)אץ

חשמל
היממה שעות 50.6כל 45.891.595.827.626.9

ביממה שעות 46.5(1.5)31.0מספר

הדירה על בעלות
48.558.285.991.5כבעלות'

שכרדירד, משלמים ואין בבעלות 3.0לא 10.279.3.26.83.1
13.5בשכירות 16.743.638.17.34.6

ולשירותים. לרחצה או לרחצה חדר להס שיש בית משקי מתוך ו

בדירה. זורמים מיס עם בית במשקי 2
שימוש. בית להס שיש בית משקי מתוך 3

לסך גם ולפיכך הפליטים מחנות אוכלוסיית עבור הנתונים מופיעים אין הפליטים, במחנות הדירה על בעלות בהגדרת קושי עקב 4
באיור. הכל
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TABLEXXVII/16.HOUSEHOLD FACILITIES AND OWNERSHIP OF DWELLING, BY

SELECTED TYPES OF LOCALITIES

Percentof all households
עזה Gazaחבל Area

nunsפליטים
Totalסך TownsCampsRefugeeעריםהכל

197419811974198119741981

82.596.485.697.482.597.1Kitchen
68.480.171.685.566.874.8Thereof: exclusively lor household

"ooking facilities
72.072.870.2Electricily a/o ga.s

15.270.623.171.57.868.7Thereof: gas only
84.326.476.225.392.2 ■28.8Kerosene
(0.5)(1.7)(0.7)(1.8)(0.9)Other

Heating facilities
13.47.419.110.48.85.8Kerosene
64.946.958.544.168.541.7limber coal
(0.3)9.0

(0.8)(0.5)12.7
(0.8)(0.1)5.0

(0.8)
Electricily
Other

21.435.921.932.022.646.7No healing facilily

Water source
13.951.425.763.13.439.7Running water in dwelling !

61.544.062.333.757.856.9Tap in courtyard
(0.3)(1.1) . (0.4)(0.2)(0.7)Cistern in courtyard
24.33.511.63.038.82.8Communal source

V
Facilities. ■ '

18 3
44.4 )

26 5■ 531 |'n s33.6 1 Balhroom only
16.8 )16.6 /17.4 }Bathroom and toilet' ' ..

81.738.873.5. 30.?88.548.9 ■No bathroom
76.783.365.5Private bathroom'1

16.138.029.1■ 47.04.8 ■27.5Tub or shower2
79.097.886.298.377.699.0Toilet
78.679.178.6 .83.578.272.3Thereof: private3
7.314,413.724.5(0.4)2.8Flush' ■ ~

2i.O2.213.8(1.7)22.4 ..( 1.0)No toilet

Water heating lor bathing
44.4. 52.035.3Solar heater  ''
(0.3)■ (0. 1 )(0.4)Electric boiler

Gas boiler
55.147.464.2Other (kerosene.limber.' etc.(
(0.2)(0.5)(0.1)No water healing

J 'Electircity
34.588.5 .56.889.214.183.9Around the clock

 'For'parlof Ihe day

Ownershipol dwelling .

71.6.80.8Owned'
8.7(1.3)9.62.78.9Not owned but no rent is paid . ■

9.86.418.914.0(1.7)
Rented " ■

I Of households with bathroom or with bathroom and toilet.
2 Of households with running water in dwelling.
3Ol households with toilets.
4 Becauseof difficulties in definitionofownership in refugee camps.no data arc presented of refugee camp population and,

■ consequently. for total in the area.

773 עזה וחבל שומרון יהודה,



labour and wages ושכר עבודה
מין עבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל כ"ז/7ו.אוכלוסייה לוח

נבחרות יישוב וצורות
TABLEXXVII/17.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE

CHARACTERISTICS, SEX AND SELECTED TYPES OF LOCALITIES

Jude a and Samaria ושומרון הודה

המועסקים אחוז
העבודה מכוח
V0 employed
persons

of labour force

העבודה כוח אחוז
מהאוכלוסייה
14 + בגיל

9i> labour force
of population
aged 14+

Labour force העבודה כוח

מועסקים בלתי
Unemployed

מועסקים
Employed
persons

הכל סך
Total

בכוח אינם
העבודה
Not in

labour force

אוכלוסייה
14 + בגיל
Population
aged 14+

Thousands אלפים
op u 1atio nTotal p

30.189.2
36.796.7
36.598.8
33.699.0
34.298.3
33.698.6
35.298.7

Males
56.088.1
61.496.4
61.998.9
56.999.0
57.798.2
57.898.7
60.098.7

s  totalI n town
36.193.4
38.797.6
36.898.9
34.699.7
35.598.6
35.598.6
36.299.2

Males
67.993.9
68.597.9
65.399.4
61.899.7
62.499.0 §
63.1 §99.0
64.599.7

g estot a 1n villa
28.187.9
35.896.4
36.799.1
33.699.3
33.998.5
33.098.7
35.198.5

Males
51.686.1
57.895.7
60.599.0
55.099.3
55.698.4
55.698.6
58.498.4

האוכל ה.ל י י ס ו
'1968308.6215.693.082.910.1

1970322.9204.5118.4114.63.8
1975366.9233.0133.9132.3(1.6)

1979398.6264.5134.1132.8(13)

21980401.0263.8137.2134.82.4
1981402.9267.6135.3133.4(1.9)

1982405.9263.1142.8140.9(1.9)
םגברי

'1968141.562.379.269.99.3
1970153.759.394.491.03.4

1975177.267.6109.6108.4(1.2)
1979193.183.2109.9108.8(1.1)
21980193.381.8111.5109.7(1.8)
1981193.581.7111.8110.4(1.4)
1982194.277.6116.6115.1(15)

ס  ם י ר ע הכלב ך
'196876.649.027.625.8(18)
197088.754.434.333.5(0.8)
197599.362.836.536.1(0.4)
1979102.366.935.435.3(0.1)

1980102.566.336.235.7(0.5)
1981102.566.336.235.7(0.5)
1982102.965.737.236.9(0.3)

םגבר
'196836.111.924.222.7(1.5)
197043.113.629.528.9(0.6)
197548.416.831.631.4(0.2)

197950.319.231.131.0(0.1)
2198049.818:731.130.8(0.3)

198149.618.331.331.0(0.3)
198249.617.632.031.9(0.1)

 הכלבכפרים סך
'1968208.1149.758.451.37.1

1970211.7135.975.873.12.7
1975231.9146.985.084.2(0.8)

1979255.0169.485.685.0(0.6)
(13)1980258.6171.087.686.3יי
1981260.2174.385.984.8(1.1)
1982263.2170.792.591.1(1.4)

םגבר י
'196893.945.548.441.76.7

197099.942.257.755.22.5

1975111.644.167.566.8(0.7)
1979122.855.267.667.1(0.5)

21980124.155.169.067.9(1.1)
1981124.755.469.368.3(1.0)
1982125.052.073.071.8(1.2)

JUDEA. SAMARIA AND GAZA AREA 774



מין עבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל כ"ז/7ל.אוכלוסייה לוח
(המשך) נבחרות יישוב ועורות

TABLE XXVII/17.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX AND SELECTED TYPES OF LOCALITIES (cont.)

Gaza Area עזה חבל

המועסקים אחוז
העבודה מכוח
90 employed
persons

of labour force

העכורה כוח אחת
מהאוכלוסייה
14 + כגיל

90 labour force
of population
aged 14+

Labour force העבודה כוח

מועסקיס כלתי
Unemployed

מועסקים
Employed
persons

הכל סך
Total

בכוח אינם
העבודה
No! in

labour force

אוכלוסייה
14 + בגיל
Population
aged 14+

Thousands אלפים
1atio nTotalpop u

29.383.1
31.793.9
32.399.6
32.899.7
33.599.5
33.599.6
33.499.5

Males
58.885.8
63.195.7
64.699.9
65.199.9
65.599.7
66.099.9
66.099.6

totalI n towns 
28.084.7
32.795/0
33.299.7
34.1100.0
34.599.5
34.699.8
34.899.3

Males
57.787.4
65.496.6
65.1100.0
67.0100.0
67.599.4
68.699.7
67.699.6

campsI n refugee
30.580.2
30.792.1
31.199.7
31.699.4
32.199,4
32.099.4
31.699.4

Males
89.983.0
60.594.3
63.2100.0
62.899.7
62.8100.0"
62.299.7
63.399.7

 total

9.1
3.7
(0.3)
(0.2)
(0.4)
(0.3)
(0.4)

6.7
2.4
(0.1)
(0.1)
(0.2)
(0.1)
(0.3)

3.9
(1.4)
(0.1)

(0.2)
(0.1)
(0.3)

2.9
(0.9)

(0.2)
(0.1) '
(0.1)

4.6
2.1
(0.1)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)

3.3
(1.4)

(0.1)
(0.0)
(0.1)
(0.1)

וסייר.האוכלכל
182.6129.053.644.5
196.8134.462.458.7
225.0152.372.772.4
243.0163.279.879.6
242.7161.481.380.9
247.1164.382.882.5
246.4164.082.482.0

בריסג
79.932.947.040.3
90.433.457.054.6
104.837.167.767.6
115.640.375.375.2
115.840.075.875.6
118.140.277.977.8
118.440.278.277.9

ךכערי ס  ט הכל■
88.162.725.421.5
87.558.928.627.2
112.775.337.437.3
114.875.639.239.2
111.873.238.638.4
116.676.240.440.3
122.780.042.742.4

בריםג
39.416.722.719.8
40.914.226.725.8
53.918.835.135.1
55.718.437.337.3
54.217.636.636.4
56.017.638.438.3
60.219.540.740.6

n מ פליב ךנוח ס  ם י הכלט
76.553.123.418.8
88.160.827.325.2
92.363.628.728.6
101.969.732.232.0
י103.970.6 33.333.1
103.770.533.233.0
97.566.730.830.6

בריםג
32.813.219.616.3
39.915.824.122.7
41.815.426.426.4
47.817.830.029.9
48.618.130.530.5
49.218.630.630.5
45.816.829.028.9

'1968
1970
1975
'1979
2 1980
1981
1982

'1968
1970
1975
'1979
1980נ
1981
1982ג

'1968
1970
1975
1979
1980
1981
21982

'1968
1970
1975

י 1979
י 1980
1981

י 1982

11968
1970
1975
1979ג
1980
1981
1982נ

'1968
1970
1975
י 1979
M98O
1981
1982

I August December. 2 One should be cautious
compairng data with previous years, see introduction.

מס נתונים בהשוואת להיזהר יש 2 דצמבר. אוגוסט 1

במבוא. הסבר ראה קודמות. שנים עם
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העבודה בוח תבונות לפי ומעלה. 4ו בגיל ב"ז/8ו.גברימ לוח
גיל וקבוצת

גיל קבוצת

(אל*יס) הכל סך
Total (thousands)

VlllXII
1968

197019751976197719781979'198019811982

ושומרון יהודה

הכל 141.5153.7177,4178.9183.3188.5193.1193.3193.594.2סך

141725.430.935.838.241.042.943.442.238.935.7

182424.128.944.144.646.850.053.854.757.159.6

253420.124.729.428.828.929.029.730.732.233.4

354421.422.922.021.621.020.521.221.521.520.7

455414.315.618.719.119.119.219.419.219.319.1

556515.313.011.011.611.912.112.112.412.813.4

65+20.917.716.415.014.614.813.512.611.712.3

החבל ז ע

הכל 118.4'115.8118.1'115.6'79.990.4104.9108.4112.8118.4סך

141716.020.220.822.223.925.725.824.923.220.9

182414.419.529.229.631.132.932.332.434.436.0

253410.913.116.518.319.721.521.422.824.325.3

354413.714.014.113.312.612.111.311.111.110.8

45549.79.911.512.212.212.412.112.112.512.0

55646.76.45.66.26.87.27.07.27.68.1

65+8.57.37.26.66.56.65.75.35.05.3

כ"ז/7ו. ללוח 2 הערה ראה
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TABLE XXVII/18.MALES AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND AGE GROUP

14+ בגיל מהאוכלוסייה העבודה כוח אחוז
Percent labour force of population aged +14

Age group

VIIIXI
1968

1970197519761977197819791980'198019811982

TOTAL

1417

1824

2534

3544

4554

5564

65+

Jude a and Samaria

60.0 57.8 S7.7 S6.2 56.9 56.8 57.4 59.7 61.9 61.4 56.0

24.9 23.4 24.9 24.2 25.6 24.5 24.4 26.7 26.8 22.4 23.0.

53.9 50.4 49.7 48.4 50.6 51.2 51.3 52.9 58.3 61.4 58.2

78.7 76.1 76.9 75.0 76.1 76.9 78.2 80.6 82.7 89.0 84.4

88.4 88.4 87.9 86.0 84.9 86.3 87.6 89.4 90.0 89.3 82.9

85.9 85.0 86.5 84.4 86.1 84.4 84.8 85.9 85.6 79.1 74.7

73.9 74.2 75.8 73.6 74.4 76.0 72.3 71.6 72.7 66.8 53.1

38.2 38.5 42.1 39.7 39.3 37.8 37.0 39.3 39.0 35.2 27.6

Gaza Area

S8.863.064.665.664.064.1.6S164.865.566.066.0TOTAL

21.120.324.027.026.828.029.126.627.330.230.11417

63.764.264.765.260.562.066.964.565.464.864.41824

89.093.987.985.283.282.381.882.082.581.179.82534

84793.295.094.793.794.294.792.093.792.893.53544

76.186.887.889.391.891.191.791.893.491.291.74554

54.861.466.174.276.577.874.377.877.876.372.85564

21434.830.633.336.934.829.834.032.128.028.365+

1 /Seenote 2 to Table XXVH17.
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ומין נבחרות יישוב צורות כלכלי, ענף לפי מועסקים, ו. כ"ז/9 לוח

כלכלי ענף

ושומרון Judeaיהודה and Samaria

Total הכל סך

:Thereofמזה:

סמל
CodeTowns villagesערים בפריס

2 198019811982198021981198219802 19811982

המועסקים כל
90.9 84.8 84.3 36.9 35.7 34.7 140.9 133.4 134.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(4.6) (4.8) (3.7) 25:2 24.1 26.2

27.3 26.5 25.1 16.5 16.4 16.9

12.8 13.2 13.5 24.0 24.0 22.6

20.5 20.6 22.6 11.9 12.5 12.7

6.3 6.2 6.3 4.5

37.634.035.9

12.811.911.9

25.528.227.9

9.09.18.4

3.44.03.9

9.710.610.2 20.8 20.8 20.7

(1.8) (2.2) (2.0) 7.7 7.9

4.9 4.5

13.9 14.2 13.3

4.0 3.9 3.8

אלפים  הכל סך

אחוזים 

ודיג ייעור חקלאות.

וחרושת) (כרייה תעשייה

ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

והארחה אוכל שירותי מסחר,

ותקשורת אחסנה תחבורה,

וקהילתיים ציבוריים שירותים

הענפים' יתר

0

12

4

5

6

8

3,7.9

:מ ה םגבריז

אלפים הכל 5109.7110.4115.130.231.031.965.768.371.7סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0!00.0100.0100.0

ודיג0 ייעור 25.323.924.5(4.1)(4.2)(3.7)17.316.917.0חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 18.517.217.72.527.328.214.612.613.1תעשייה

ציבוריות)4 ועבודות ובנייה 29.415.615.314.832.535.135.3\.י27.829בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 15.014.314.024.922.723.011.010.710.2מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 5.45.85.57.36.86.94.35.04.9תחבורה,

וקהילתיים8 ציבוריים 11.712.312.014.614.915.19.910.29.9שירותים

הענפים'3,7.9 (2.1)(2.5)(2.4)4.34.44.48.0.8.87.9יתר

ואחרים. אישיים שירותים עסקיים, ושירותים פיננסים ומים. חשמל 1

כ"ו/7ו. ללוח 2 הערה ראה 2
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TABLEXXVII/19.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, SELECTED

TYPES OF LOCALITIES AND SEX

עזה Gazaחבל Aera

Economic branch

:Theerofמזה:

הכל ריסTotalסך ע
Towns

פליטים מחנות
Refugee camps

1981198219802נ1980198119821980' 19811982

TOTAL thousands

percentages

Agirculture, forestry and fishing

Industry (mining and manufacturing)

Construction (building and public works)

Commerce, restaurants and hotels

Transport, storage and communication

Public and community services

Other1

A 1 1 em p 1o.ye d persons
30.6 33.0 32.5 42.4 40.3 37.9 82.0 82.5 80.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.O

18.5

19.5

23.1

14.0

6.6

13.0

5.3

17.317.714.413.812.914.012.814.7

17.215.920.918.315.920.719.119.3

26.527.222.725.528.323.528.228.1

14.213.717.816.515.211.612.813.1

6.86.27.37.76.86.76.45.2

12.813510.412.314.118.015.514.7

5.25.86.55.96.8(5.5)(5.2)(4.9)

malesreo f:The

§75.577.877.935.838.340.629.930.528.9Total thousands

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

19.017.617.915.114.113.114.313.014.9Agriculture, foerstry and ifshing

19.016.815.920.418.016.020.718.218.8Industry (mining and manufacturing)

24728.028.924.126.729.825.630.429.8Construction (building and public works)

14.514.614.118.417.415.812.013.413.5Commerce, restaurants and hotels

6.97.26.47.5' 8.17.27.06.8(5.6)Transport, storage and communication

10.510.310.88.19.410.914.712.712.2Public and community services

5.45.56.06.46.37.2(5.7)(5.5)(5.2)Other'

1 Electricity and water, finance and business services, personal and other services.
2 See note 2 to Table XXVII/17.
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עבודה ומקום נבחר בלבלי ענף לגני מועסקים, כ"ז/20.~ לוח

TABLEXXVII/20.EMPLOYED PERSONS, BY SELECTED ECONOMIC BRANCH AND

PLACE OF WORK

כישראל
Israel

עזה וכחבל שומרון ביהודה,
In Judea, Samaira,
and Gaza Area

יתר
הענסיס
Other
branches

בינוי
Constr
uction

תעשייה
Indu
siry

חקלאות
Agricu
Iture

הכל סך
Total יתר

הענפים
Other

branches
.000

בינוי
Constru
ction

תעשייה
Indu
stry

.חקלאות
Agricu
Iture

הכל סך
Total

'000

TOTAL
9.7 54.3
10.3 49.5
10.9
10.9
12.9
14.6
17.2
16.2
18.0
18.1

51.7
52.5
54.4
50.3
45.3
46.2
47.4
51.0

16.7 52.8
Judea and

12.2 57.2
12.3
13.7
14.0
15.5
17.3
20.6
18.1

56.8
56.8
56.1
55.0
49.6
44.2
47.7

19.0
19.9
18.6

50.1
52.7
54.1

Gaza Area

11.6
17.1

18.1
17.5
18.4
19.7
21.3
22.8
20.9
18.2
17.7

Samaira
)12.9)
18.6
20.7
19.3
18.6
20.9
22.5
23.9
21.0
18.1
17.9

and Sinai

24.4
23.1
19.3
19.1
14.3
15.4
16.2
14.8
13.7
12.7
12.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

39.120.6
46.452.4
47.261.3
46.068.7
46.466.3
46.064.9
46.263.0
45.174.1
45.775.1
47.075.8
47.079.1

8.4
6:2
6.4
6.2
7.3
8.2
9.1
10.1

9.6
10.7
9.9

8.434.514.7100.0[7.7
7.240.234.9100.012.3
7.641.838.6100.08.8
7.040.042.4100.010.6
8.441.240.4100.010.9
10.041.237.1100.012.2
10.441.135.5100.012.7

11.840.839.8100.00.3
10.740.940.6100.09.9
11.941.939.9100.09.3
10.641.443.0100.09.4

13.8
13.9
15.1
14.0
14.5
14.4
14.2
16.8
16.3
16.0
15.5

14.6
14.6
16.4
15.1
15.8
14.9
15.1
15.9
15.2
15.7
15.9

הכל סך
38.7 100.0
33.5 100.0
31.3 100.0
33.8 100.0
31.8 . 100.0
31.4 100.0
30.5 100.0
28.0 100.0
28.4 100.0
26.3 100.0
27.6 100.0

ושומרון יהודה
42.5 100.0
38.0 100.0
34.2 100.0
37.9 100.0
34.6 100.0
33.9 100.0
33.4 100.0
31.5 100.0
33.2 100.0
30.5 100.0
32.1 100.0

וסיני עוה חבל

152.7
136.3
133.4
141.7
138.6
140.9
141.4
138.0
140.6
140.1
143.6

99.8
90.3
87.8
95.0
91.9
92.6
91.9
92.5
94.3
93.5
97.5

1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1979
'1980
1981
1982

1970
1972
1973
1974

1975
1976
1977
1979

'1980
1981

1982

197052.9100.031.612.18.547.85.9100.040.7(8.5)47.43.4
197246.0100.024.812.6(4.1)58.517.5100.045.014.736.04.3
197345.6100.025.712.73.957.722.7100.037.013.643.26.2
197446.7100.024.812.24.158.926.3100.032.714.846.46.)
197546.7100.026.312.05.156.625.9100.018.518.153.310.1

.■ 197648.3100.026.513.5 .4.655.427.8100.019.618.551.810.1

197749.5100.025.112.56.755.727.5100.020.419.646.513.5
197945.5100.021.118.27.053.734.3100.020.121.644.314.0
'198046.3100.018.818.67.355.334.5100.018.320.944.016.8

198146.6100.018.016.58.457.135.9100.016.218.449.515.9
198246.1100.017.914.88.558.836.1100.016.917.451.214.5

/1 See note 2 to Table XXVII17. כ"ז/7ו. ללוח 2 הערה ראה 1
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ענף לפי לשכיר, ממוצע יומי ושכר שבירים מועסקים, כ"ז/21. לוח
כלכלי

TABLE XXVII/21.EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND AVERAGE DAILY WAGE
PER EMPLOYEE, BY ECONOMIC BRANCH

ax:

SO
a

fU

II1

So

El

5i|
Pc "

* g O
n 5

 <<3

;= £

Ml
Mi
El

Code 3,7,9 12 סמל

Judea and Samaria

Gaza Area

Judea and Samaria

Gaza Area

Employed persons (thousands) (אלפים) מועסקים
1970114.645.016.516.812.84.714.64.2
1975132.536.322.030.015.76.017.64.9
1979132.833.424.329.916.75.917.15.5
'1980134.835.322.830.517.26.017.95.1
1981133.432.221.931.916.66.519.05.3
1982140.935.523.233.816.76.419.65.7

197058.719.26.97.39.53.59.03.3
197572.617.410.316.110.25.39.63.8
197979.616.415.818.310.05.09.64.5
'198080.915.115.818.711.35.310.54.2
198182.514.314.321.811.75.510.64.3
198282.014.413.022.311.35.111.14.8

י כ e(אלפים)ריס2ש s2 (thousands)0y eEmp I

197056.511.29.614.62.12.214.32.5
197575.17.014.527.03.43.317,12.8
197977.35.917.626.84.13.116.33.5
'198076.55.916.227.04.12.917.33.1
198177.05.715.027.74.22.918.13.2
198280.85.916.129.64.43.018.43.3

197035.213.03.07.1(0.5)(1.6)8.8(1.2)
197548.511.67.015.4(1.1)2.69.2(1.6)
197952.18.910.616.9(1.8)(1.7)9.32.9
'198051.98.010.517.12.1(1.4)10.22.6
198154.77.69.920.22.5(1.6)10.42.5
198255.48.29.121.02.3(1.5)10.82.5

ושומרון יהודה

עזדז חבל

ושומרון יהודה

עזה דונל

יומי (ש')שכר לשכיר3 Average(IS)ממוצע daily wage per employee3 ושומרון 19700.80.60.71.00.60.80.80.6Judeaיהודה and Samaria
19754.03.33.54.73.33.53.93.0
197918.214.416.621.616.916.917.313.5
198036.428.732.942.633.132.136.028.5
1981104.070.689.2122.092.192.3108.480.8
1982231.0183.0201.0266.0206.0204.0237.0186.0

עזה Gaza(0.4)0.8(0.6)(0.4)19700.70.60.50.7חבל Aera
19753.92.93.74.53.63.64.43.0
197919.916.019.524.219.217.718.017.3
198039.232.235.546.538.138.938.532.2
1981102.575.785.0112.986.1100.3126.774.9
1982242.0178.0217.0262.0220.0212.0287.0203.0

1 See note 1 to Table XXVII/I9. 2 Employees whose
salaires aer known. 3 Caution is advised when using these
data; see introduction.

ששכרם שכירים 2 ללוחכ"ז/9ו. ו הערה ראה 1

ראה אלד.; בנתונים כשימוש להיזהר יש נ ידוע.
במבוא. הסבר
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ומין יד משלח לנוי ושכירים, מועסקים כ"ז/22. לוח

י

i a
הודה
Sam a 1

ושומר
e a and

ז י
Ju d

יד מועסקיםמשלח
Employed persons

שכירים
Employees

1980'198119821980'19811982

אלפים הכל 131.3133.4140.975.179.183.1סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2j2.32.63.13.33.7בעלי

ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 5.66.56.09.710.69.9בעלי

(0.5)(0.3)(0.3)(0.9)(0.8)(0.8)מנהלים

ודומיהם פקידות 2.72.92.64.34.44.0עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, (1.6)(15)(17)10.19.59.0עובדי

שירותים 6.76.86.910.110.010.0עובדי

בחקלאות 26.324.625.37.68.37.8עובדים

בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 25.126.326.229.629.830.0עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אחרים 20.620.320.533.631.832.5עובדים

פשוטים ופועלים

אלפים גכרים S110.4115.166.870.573.7.106מזה:

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2.83.3(2.5)2.12.22.5בעלי

ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 4.04.44.16.16.86.2בעלי

(0.5)(0.3)(0.3)(11))10)(0.9)מנהלים

ודומיהם פקידות 2.72.62.73.73.83.5עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, (1.6)(1.6)(1.8)12.010.810.5עובדי

שירותים 7.37.47.39.99.99.6עובדי

בחקלאות 17.617.417.26.97.77.1עובדים

כבנייה במחצבים, כתעשייה, מקצועיים 28.529.829.831.631.931.8עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אחרים 24.924.424.837.235.236.4עובדים

פשוטימ ופועלים

כ"ז/7ו. ללוח 2 הערה ראה 1
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TABLEXXVII/22.EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION AND

SEX

Occupation

וסיני עזה חבל
Gaza Area and Sinai

שכירים
Employees

1982 M981 1980

מועסקים
Employed persons

1982 '1981 1980

TOTALthousands
 percentages

Scientinc and academic workers

Other professional, technical and related workers

Administrators and managers

Clerical and related workers

Sales workers

Service workers

Agricultural workers

Skilled workers in industry, mining, building and

transport and other ski(led workers

Other workers in industry, transport and building

and unskilled workers

Thereof:maet thousands
 percentages

Scientific and academic workers

Other professional. technical and related workers

Administrators and managers

Clerical and related workers

Sales workers

Service workers

Agricultural workers

Skilled workers in industry, mining, building and

transport and other skilled workers

Other workers in industry, transport and building

and unskilled workers

79.882.582.051.055.056.2
100.0100.0100.0100.0100.0I 00.0
(0.9(11)(1.5)(1.2)(1.5)(1.8)
6.05.96.09.28.48.4
(0.8)(0.5)(1.0)(0.4)

(2.32.52.7(3.3)(3.3)3.7

11.311.111.3(0.8)(0.9)(0.9)
8.47.97.511.09.89.4

18.117.016.914.513.513.7

31.131.630.930.131.531.6

30.1

32.1

31.1 29.9 22.2 22.4

33.1 32.4 23.7 23.7

21.1

74.977.877.947. i51.452 7

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

(0.8)(1.0).(1.2)(0.8)(1.4)(1.5)
3.53.53.6(5.5)(4.9)5.3

(0.8)(0.5)(1.0)(0.4)
(2.3)(2.4)2.6(3.2)(3.1)(3.4)
11.711.411.4(0.8)" (1.0)(0.9)
8.68.17.411.410.39.3
18.517.317.214.813513.9

31.332.131.931.132.733.2

22.5

/1 See note 2 to Table XXV1I1 7.
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לפי לשכיר, ממוצע יומי ושבר בישראל העובדים שכירים  כ"ז/23. לוח
נבחרים בלבלה ענפי

TABLEXXVII/23.EMPLOYEES WORKING IN ISRAEL AND AVERAGE DAILY WAGE
PER EMPLOYEE, BY SELECTED ECONOMIC BRANCHES

הענפים יתר
Other

כינוי
Construction

תעשייה
Industry

חקלאות
Agirculture

הכל סך
Total

TOTAL

From Judea and
Samaria

From Gaza Area

1970
1975
1976
1977
1979
'1980
1981
1982

1970
1975
1976
1977
1979
'1980
1981
1982

1970
1975
1976
1977
1979
1I 980
1981
1982

Employees (thousands)
(1.7)
7.6
8.5
10.2
11.3
12.4
12.6
11.9

(1.5)
5.3
5.7
6.5
6.7
7.0
7.3
7.3
(0.1)
2.3
2.9
3.7
4.6
5.3
5.3
4.6

10.8
35.2
32.2
28.4
34.0
35.1
38.2
40.9
8.0
21.5
18.0
15.7
18.8
19.9
20.3
22.5
2.8
13.7
14.2
12.7
15.1
15.2
17.9
18.5

2.3
11.9
12.6
13.3
16.7
15.6
13.7
13.8

(19)
7.3
7.6
8.0
9.5
8.4
7.1
7.5
(0.5)
4.6
5.0
5.3
7.3
7.2
6.6
6.3

(אלפים) שכירים
5.0
9.2
9.9
10.1
11.0
10.1
§ 9.4
10.0
2.6
4.2
4.4
4.5
4.1
3.9
3.7
3.9
2.4
5.0
5.4
5.6
6.9
6.3
5.7
6.0

19.8
63.9
63.2
62.0
73.0
73.2

§ 73.9
76.6
14.0
38.3
35.7
34.7
39.1
39.2
38.4
41.2
5.8
25.6
27.5
27.3
33.9
34.0
35.5
35.4

הכל 1970סך
1975
1976
1977
1979
'1980
1981
1982

1970 מיהודה
1975 ושומרון
1976
1977
1979
'1980
1981
1982

1970 עזה מחבל
1975
1976
1977
1979
'1980
1981
1982

ממוצע יומי wageלשכירשכר per employee (IS) Avearge(שי) daily/
1970 הכל 1970TOTAL(1.1)1.21.01.11.3סר
19754.33.44.24.J4.01975
19765.34.35.25.85.11976
19777.15.76.97.86.91977
197920.915.820.223.120.11979
198040.531.838.744.837.71980
1981108.276.799.4120.4103.51981
1982247.0190.0236.0270.0231.01982

1970 1.3(1.1)1970From(l.l)1.20.9מיהודה Judea and
1971 1.41.11.21.51.21971Samariaושומרון
19754.53.54.24.84.01975
19765.44.15.15.95.01976
19777.25.57.08.06.81977
197919.914.219.122.018.51979
198039.328.937.643.236.01980
1981112.172.9101.0124.9105.71981
1982248.0193.0226.0271.0227.01982

1970 עזה 1970From(1.2)(1.3)(1.2)1.21.1מחבל Gaza Area
19711.31.2(1.4)1.3(13)1971

19754.23.34.14.54.01975
19765.44.45.25.85.31976
19777.05.86.97.5.7.21977
197922.216.921.824.722.41979
198042.033.739.9 ■46.940.21980
1981103.879.197.8115.1100.41981
1982247.0187.0249.0268.0237.01982

במבוא. הסבר ראה אלה; בנתונים בשימוש להיזהר יש
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בישראל, עבודה שנות לטי בישראל, העובדים מועסקימ ב"ז/24. לוח
המעביד אצל וותק בלבלי ענף הביתה, שיבה תדירות לימוד, שנות גיל,

האחרון
TABLEXXVII/24.EMPLOYED PERSONS WORKING IN ISRAEL, BY YEARS OF WORK

IN ISRAEL, AGE, YEARS OF SCHOOLING FREQUENCY OF RETURNING HOME,
ECONOMIC BRANCH AND YEARS OF EMPLOYMENT WITH LAST EMPLOYER

IV VI 1981
בישראל עבודה שנות

in IsraelYears of work

הכל Upסנ tons
Total1.92.03.94.05.96.09.90.0+

אלפים
Thousands

Percentagesאחוזים

הכל 70.113.3סך 100.017.418.629.8 20.9TOTAL
משקי ראשי 46.55.4מהם: 100.011. 117.442.0 24.1Theerof: Household

headsבית

Ageגיל
142429.125.4 100.031.924.1(2.9) 15.71424
253418.9(5.6) 100.0(6.1)19.235.6 33.52534
355418.1(4.2) 100.0(7.8)(11.2)60.7 16.13554
55+4.0(2.8) 100.0(9.1)(9.8)58.4 (19.9)55+

ליסוד Yearsשנות ofschooling
010.5(6.0) 100.012.2(10.9)(53.4) (17.5)0

1627.09.8 100.015.218.735.0 21.316
7811.2(16.5) 100.023.122.0(16.0) 22.478
9+21.419.7 100.019.820.718.6 21.29+

שיבה Frequencyתדירות 0f
returningהביתה home
יום 56.413.2כל 100.017.217.831.1 20.7f:\cry day

בשבוע (12.9)9.5פעם 100.0(19.8)(20.3)23.2 23.8Once a week
אחרת (15.0)4.2תדירות 100.0(14.0)(28.0)(26.3) (16.7)Other

כלכלי Economicענף branch
(16.2)8.7חקלאות 100.0(22.0)(17.9)28.4 (15.5)Agriculture
13.815.1תעשייה 100.021.217.122.4 24.2Industry

(בנייה 34.110.5בינר 100.014.419.634.3 21.2Constrt1 :!ion (building
ציבוריות) andועבודות public works)

13.516.4אחר 100.018.018.220.227.;Other

Years o f employmenl
with last employer

אצל עבודה שנות
האחרון המעביד

משנה 32.1100.022.618.618.116.424.3Lessפחות than one year
משנתיים פחות  19.020.523.721.11(15.7)12.4100.0שנה year  less than

two years
פחות  11.4100.032.915.023.928.2Twoשנתיים years  less than
שנים fourמארבע years

ויותר שנים 13.5100.0אובע



21.326.552.2Four years and over
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מין עבודה, כוח תבונות לפי ומעלה, 4ו בגיל אוכלוסייה כ"ז/25. לוח
מטרה לפי בחו"ל ושהייה וגיל

TABLEXXVII/25.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX AND AGE AND STAY ABROAD BY PURPOSE

Thousands, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אלפיס,
בכוח דאינם כוח עבודה70
מהאוכלוסייההעבודה
in labourNot14בגיל:עבודהכוח+
forceforceLabour90 labour force

ofאוכלוסייה population
14+ .^fhereofjמהם:בגיל

x. ■v
n S

aged 14+

Population
JJ O

■£ .0r J3P|
aged י?+14 ^ס ^כי tv

00* S,^ 1
הכל סך
TotalFja a?םו 0

Pi c

n ■Fr o
fj
a onb gop 2

n x
£ o

a S
n :

j;n .0^£ 1 "
a ■£
n g

c "i.J. UJc *
< c

כולל 641.616.0סך 427.7
79
15.0

1 9
213.9229.933.335.8GRAND TOTAL

ושומרון 398.613.1יהודה 264.57.8134.1147.233.636.9Judea and Samaria
עזה 243.02.9חבל 163.27.279.882.732.834.0Gaza Area

הגל סך גברים 308.714.8מזה: 123.512.7185.1199.960.064.8Thereof: males total
ושומרון 193.112.5יהודה 83.26.8109.8122.356.963.4Judea, Samaria

עזה 115.62.3חבל 40.35.975.377.665.167.1Gaza Area

כולל 643.816.2סך 430.1
1 98U

213.7 14.0229.933.235.7GRAND TOTAL
ושומרון 400.912.5יהודה 267.48.1133.5146.033.336.4Judea and Samaria

עזה 242.93.7חבל 162.75.980.283.933.034.5Gaza Area
הגל סך גברים 309.415.2מזה: 125.612.1183.8199.059.464.3Thereof: males 10101

ושומרון 193.512.1יהודה 84.8■ 7.0108.7120.856.262,4Judea, Samaria
עזה U5.93.1חבל 40.85.175.178.264.867.5Gaza Area

כולל 650.016.4סך 431.9
1 981

218.1 13.5234.533.636.1GRAND TOTAL
ושומרון 402.911.8יהודה 267.68.0135.3147.133.636.5Judea and Samaria

עזה 247.14.6חבל 164.35.582.887.433.535.4Gaza Area
הגל סך גברים 311.615.1מזה: 121.911.4189.7204.860.965.7Thereof: males total

ושומרון 193.511.2יהודה 81.76.6111.8123.057.863.6Judea. Samaria
עזה 118.13.9חבל 40.24.877.981.866.069.3Gaza Area

1 982 וגיל Sexמין and age
 ושומרון 405.913.1יהודה 263.19.0142.8155.935.238.4JUDEA AND SAMARIA

י כולל GRANDסך TOTAL
1824 115.95.6מזה: 77.98.138.043.632.837.6Thereof: 1824
253471.24.9 39.4(0.8)31.836.744.751.52534
35+150.92.4 88.4(0.1)62.564.941.443.035+

הגל סך גברים 194.212.5מזה: 77.67.3116.6129.160.066.5Thereof: males  total
1824 59.65.3מזה: 27.56.532.137.453.962.8Thereof: 1824
253433.44.6 7.1(0.7)26.330.978.792.52534
35+65.52.3 16.2(0.1)49.351.675.378.835+
עזה 246.45.6חבל 164.05.682.488.133.435.8GAZA AREA
כולל GRANDסך TOTAL

1824 (1.5)68.6מזה: 44.63.924.025.535.037.2Thereof: 1824
253452.03.4 30.1(1.6)21.925.342.148.72534

35+85.8(0.7) 55.730.130.835.135.935+
הגל גבריםסך Iמזה: 18.44.9 40.24.978.283.166.070.2Thereof: men total

1824 (1.2)36.0מזה: 12.83.423.224.464.467.8Thereof: 1824
253425.33.0 5.1(1.4)20.223.279.891.72534
35 +36.2(0.7) 7.728.529.278.780.735+
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agriculture חקלאות

מחקלאות והכנסה קנויה תשומה תטוקה, ב"ז/26. לוח
TABLEXXVII/26.OUTPUT, PURCHASED INPUTS AND INCOME ORIGINATING IN

AGRICULTURE

אחרת צוין ק אם אלא טונות. (אלפי ,,,כמות

Quantity (thousand tons unless
otherwise stated)Value (IS million)

תשמ"בתשמ"א§הש"םתשמ"בחשמ"אתש"ם
1979/801980/811981/821979/80§ 1980/811981/82

ia ושומרון Samיהודה a 1Jude a and
כולל סך 1,716.43,107.26,626.0OUTPUTGRANDתפוקה TOTAL

הכל סך 1,268.81.862.84,407.1Crops§גידולים total
שדה 28.2גידולי 41.2 42.582.3181.5246.7Field crops

אדמה ותפוחי 182.3ירקות 159.5 145.4200.5427.1951.4Vegetables and potatoes
25.9מקשה 42.7 19.622.459.7134.2Melons and pumpkins
95.0זיתים 45.0 120.0660.0495.01,900.0Olives

הדר 79.5פרי 73.5 74.389.2225.5349.1Citrus
אחרים 99.8פיוות 105.9 85.9214.4473.0825.7Other fruit

ותוצרתם חיים 438.71.220.42,160.9Livestockבעלי St livestock products
הפל וזך total

26.4בשר 25.7 23. 1296.7843.81,471.2Meat
41.0חלב 38.8 36.7124.7317.8572.7Milk

(מיליונים) 47.5ביצים 50.0 44.514.153.0104.5Eggs (million)
3.25.812.5Miscellaneousשתות

בייעור 8.924.058.0Investmentinהשקעה forestry and
צעירים newובמטעים fruit plantations
קנויה 226.8615.51,364.4PURCHASEDתשומה INPUTS
נובעת 1,489.62,491.75,261.6INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

עזה AreaGazaחבל
כולל 393.7956.21,740.7OUTPUT§תפוקהסך GRAND TOTAL
הגל 294.4692.61,253.9Crops§גידוליססך  total

שדה 3.37.310.4Fieldגידולי crops
אדמה ותפוחי 76.6ירקות § 72.7 60.060.8140.0305.9Vegetables and potatoes

3.1מקשה § 6.1 § 5.8§ 10.115.410.2Melons and pumpkins
הדר 199.9פרי 179.3 171.5153.8411.9792.8Citrus

(כולל אחדים 15.4פיחת 20.8 21.466.4118.0134.6Other fruit (incl. olives)
זיתים)

ותוצרתם ווייס בעלי 97.8259.9481.9Livestock <$ livestock products
6.3בשו 6.2 5.647.0130.0230.1Meat
12.4חלב 13.9 14.729.466.2124.6Milk
1.3דגים 1.4 1.25.819.835.4Fish

(מיליונים) 45.8ביצים 45.6 42.813.138.782.0Eggs (million)
2.55.29.8Miscellaneousשונות

בייעוד 1.53.74.9Investmentinהשקעה forestry and
צעירים newfruitובמטעים plantations
קנויה 120.6266.3587.9PURCHASEDתשומה INPUTS
נובעת S273.1689.91,152.8INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

787 עזה וחבל שומרון יהודה,



ויעד מקור לטי ושומרון, ביהודה וירקות פירות אספקת כ"ז/27. לוח
TABLEXXVII/27.SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN JUDEA AND SAMARIA,

BY SOURCE AND DISPOSAL
1981/82 תשמ"כ;

Thousand tons טונות אלפי

DisposalיערSourceמקור

הכל 0ך

c
o

S!1הכל

c0

n E
n 3

r> t
Sgifחבל

Totalעזהישראלo|5ירדןgRעזה
IsraelGaza£8JordanGaza

PSArea?

a

Area

הכל 387.6סך 469.763.019.1255.0135.872.96.0TOTAL
זיתים) (מלבד 179.4סירות 205.922.63.9112.775.212.15.9Fruit (excl. olives)

הדרים 79.5מזה: 85.64.12.036.449.2Thereof: citrus
40.0ענבים 41.50.70.8.2O013.04.54.0grapes

אדמה ותפוחי 182.3ירקות 224.427.115.0123.442.058.90.1Vegetables Si potatoes
עגבניות 71.7מזה: 88.911.16.150.124.714.00.1Thereof: tomatoes

אדמה 11.5תפוחי 18.65.61.515.12.51.0potatoes
25.9מקשה 39.413.30.218.918.61.9


Melons and pumpkins

ויעד מקור לפי עזה, בחבל וירקות פירות אספקת כ"ז/28. לוח
TABLEXXVII/28.SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN THE GAZA AREA, BY

SOURCE AND DISPOSAL
1981/82 ;a"wtt'n

Thousand tons טונות אלפי

DisposalיערSourceמקור

,0
נק

f.g
c
0

COh
הבל 2!סך =fI

KM
r e.
r> c

TotalישראלQ nO =r ירדןס

'7
IsraelK "P "C u

PD

£3
n"y
r 2

Jordan

*<J
□

הכל 292.9סך 338.739.86.0125.419.175.2119.0TOTAL
זיתים) (מלבד 213.3פירות 237.818.65.948.43.966.5119.0Fruit (excl. olives)

הדרים 199.9מזה: 201.92.020.52.062.7116.7Thereof: citrus
אדמה ותפוחי 76.6ירקות 89.012.30.166.015.08.0Vegetables Sl potatoes

עגבניות 24.0מזה: 29. 15.00.122.06.11.0Thereof: tomatoes
3.0מקשה 11.98.911.00.20.7Melons and pumpkins
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ושומרון ביהודה וכבישה תעסוקה בד: בתי כ"ז/29. לוח

TABLEXXVII/29. OLIVE PRESSES: EMPLOYMENT AND EXTRACTION IN JUDEA

AND SAMARIA

תשל"ה
1974/75

תשל"ו
1975/76

תשל"ז
1976/77

תשל"ט
1978/79

תש"ם
1979/80

תשמ"א
1980/81

תשמ"ב
1981/82

פעילים כד 102250175186279222251Activeכחי olive press

establishments

 מועסקים
הכל סך

6332,3359641,1303,5001,6092,342Employed persons
total

בעלים
ובני עובדים

ללא משפחה
שנר

92104149133146Working owners Si

unpaid family

labour

5418609811.4762,196Employeesשכירים

עבודה ימי

שכירים של

6,50952,56111,72019,930202.00042,06589,394Working days of

employees

עבודה שכר
שכירים של
שי) (אלפי

414581435369.5935,75329,459Wages paid to
employees
)IS thousand)

Extractionכבישה 

זיתים תשומת
(טונות)

3,57131,6516,2979,77188,80021,95361,837Olive input (tons)

שמן תפוקת
(טונות)

9818,3041,7862,38822,2005,67413,657Oil output (tons)

המיצוי 27262824252622Extractionאחוז rate
)percentages)

789 עזה וחכל שומרון יהודה,



INDUSTRY
. ושומרון1 ביהודה תעשייה כ"ז/30. לוח

TABLEXXVII/30  INDUSTRY IN JUDEA AND SAMARIA'

תעשייה

אפריליבס חודשי ממוצע ;0monthly averageAprilJune 1977 = 100 = 1977 Baseוני

ופלסטיק מוצריגומי
משקאות בסיסיתמינרליםומוצריםטקסטילמדון. תעשייהמתכת

ראשי הכלענף ומוצריווהלבשהוטבקסך ומוצריועור מתכתאל'מתכתייםכימייםעץ Majorאחריםומוצרי branch
TotalFood,Textiles andLeather andWood andRubber,NonmetallicBasic metalOther

beveragesclothingits productsits productsplastics andmineralsand metalindustrial
and tobaccochemicalproductsproducts

products

ענף 28Branch;25;24;18;12111213141516192021222317סמל code

שי) (אלפי 5,7033,285441105319772203315263Revenue2פדיון2 (IS Ihousand)
1978 174160194161134202208231182Indicesמדדים 1978
19793213243082442513323913033561979
19806476385435284696445746586511980

319811,4561,2791,5082,0661,2451,7052,3541,7981,7661981 §
19823,0562,8433,1153,5382,2593,3864,0453,8933.6591982

9,0611,4372,1956901,1607116631,307898Employedמועסקים2 persons2
1978 1039710910595103110105101Indicesמדדים 1978
1979103971149492105115103941979
198010196112938898115108851980

51981101961109598106126107681981 §
19821019610895101108126102681982

5,4391,0391,484251437631449598550Employees2שכירים2
1978 106991111249410611110897Indicesמדדים 1978
19791069811710989106117109911979
1980104961181188399111115781980

1049211512399108119114601981 §
198210494114119102111120104621982

לשכיר2(ש')4.3 יומי עבודה 5.92.82.84.04.95.73.84.5Employeesשכר daliy wage2 (IS )
1978 165180159150147182158165161Indicesמדדים 1978
19792822782802992943002862673011979
19805486005205615095934876025461980

619811,3521,469' 1,3431,8381,3631,3641,3411,3101,2081981 §

19822,7963,0652,9983,2662,4012,4842,6922,8742,9011982

>
a.
>

>
O
a
z
<

<

<
<
1/1

i
a3

1 A new sample was introduced as of April 1977; see explanation in introduction.
2 Monthly average in the base period.

במבוא. הסברים ראה חדש; מדגם הונהג 1977 באפריל החל 1

הבסיס. בתקופת חודשי ממוצע 2



עזה בחבל תעשייה  כ"ז/31. לוח
TABLEXXVII/31. INDUSTRY IN THE GAZA AREA

0

si
_c
r" "Jn? £g.S.5 g

r o.
n ^PciSS

ראשי הכלענף סך
Total|1Hi5

?§r a
*~o

o

//r: כד
X .£

Major branch

7r z
1c' .asgm.

ענף 12111213151622261721,28Branchסמל code

Indicesמדדים
1974 = 100 = 1974 ממוצע :Baseבסיס: average

במחירים Grossפדיון revenue at current
pricesשוטפים
19763103662233124013211976
19774765653364358223711977

19787017325217481,1185911978
19791,1631,2907201,3511,6571,3451979
19802,1342,1531,2422,6243,4202,1311980
1981§4,3734,2602,8854,932§7,2694,0951981

198211,6049,4729,96010,63220,5359,7201982

Employedמועסקים persons
19761141201041331331071976

19771181271071431421021977
19781281371111711511131978

19791341401161811531321979

19801381401211821571391980
1981139139§ 122§187166130198!
19821451441281951301771982

Employeesשכירים
19761231441091641681091976
1977127158113167181981977
19781371751192011951051978
1979148178123 2471961291979
19801521721292492061331980
1981151§167130§2562161211981

19821621871392772391191982

לשכיר יומי עכורה Employee'sשכו daily wage
19761832501811851501681976
19772323102292281982051977
19783263933142763322881978
19795685904724716366031979
19806538026774684375911980
19812,5172,3042,1442,2292,9602,2711981
19825,0484,6314,1194,6026,5243,8601982

791 עזה וחבל שומרון יהודה,



ראשי ענף לפי ופדיון שבירים מועסקים, מפעלים, כ"ז/32. לוח
**** 1982 חדשי ממועע

ושומרון Judeaיהודה and Samaria

הכל סך
Total

מזון,
משקאות
וטבק
Food,

beverages
and

tobacco

טקסטיל.
והלבשה
Textiles
and

clothing

עור
ומוצריו
Leather
and its
products

עץ
ומוצריו
Wood
and its
products

גומי,
פלסטיק
ומוצרים
כימיים
Rubber
plastics
and

chemical
products

מינרלים
אל

מתכתיים
Non
metallic
minerals

מתכת
בסיסית
ומוצרי
מתכת
Basic
metal

and metal
products

מוצרי
תעשייה
אחרים
Other

industrial
products

ענף 12111213141516192021222317,18,24,25,28סמל

כולל סך  2,17422S45620244450146464184מפעלים

במפעל מועסקים
15907414152154689758

2  38606912283204103924588
4  7530601116170127311528
8  1087123141041745
112067934166713

21 +407171


12222

8,9081,3332,3026341,1447777981,329591מועסקים

שכירים 5,5629521,658311454711522618336מזה:

שקל) (אלפי 131,397פדיון 238,75518,8975,0129,47335,20210,77215,78512,217

המעסיקים 1,2651232701192004212728896מפעלים
הבל שכיריםקך

במפעל מועסקים
1  47936512374154114924869
5  103654596434013693722

11  1965833166713
20  493221619211

50+1032
311

7,4851,1482,0455087627667601,034462מועסקים

שקל) (אלפי 130,015פדיון 228,93616,7344,3396,62635,05810.42914.22311,5:2

מעסיקים שאינם 909105/515Si244819176&Sמפעלים

שכירים

1.4231852571263821138295129מועסקים

שקל) (אלפי  9,8191.3822,1636732,8471443431.562705פדיון
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TABLEXXVII/32.ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND
REVENUE, BY MAJOR BRANCH
Monthly averageXXII 1982

VanעזהGaza Area

בסיסית.טקסטיל, מתכת
משקאות מכונות.עץהלבשה,מזון, מתכת. מוצרימוצרי

ומוצריווטבק חשמליומוצריועור אתריםציוד תעשייה
הכל הובלהFood,Textiles,Woodסך Otherוכלי
ToUlbeveargesclothing,and itsBasicindustiral

and tobaccoleather andproductsmetal, metal proproducts
its productsducts, electrical Sc

transport equipment

12111213151622261721,28Branch code

1,421202523212261223ESTABLISHMENTS
GRAND TOTAL
Employed persons
i n establishment

396761913767251

47378115911127723
3823911072659647
781503g16810
655454561120
2831254321 +

6,2886752,5769271,1081,002Employed persons
3,9793171,803573662624Thereof: employees

97,74411,87132,6161,21026,864 115,184Revenue (IS thousand(

82363307140126187Establishments engaging
employees total

Employed persons
i n establishment

446291231008011414
28526127313764310
6554545611  19
202104132049
71213


50+

5,3984412,333800880944Employed persons

89,95710.07030,5190,01125,01014.346Revenue (IS thousand(

5981392167211536Establishments not engaging
employees

89023424312722858Employed persons

7.7881.8002.0971.1991.854837Revenue (IS thousand(

793 עזה והבל שומרון יהודה,



BUILDING בנייה

וייעוד1 יוזם לפי האזרחית, הבנייה שטח כ"ז/33. לוח
TABLEXXVII/33.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR AND PURPOSE1

Thousand m2 מ"ר אלפי

Gaza Area עזה תבל

ציבורית בנייה
Public building

פרטית בנייה
Pirvate building

הכל סך
Total

Judea and Samaria ושומרון יהודה

ציבורית בנייה
Public building

פרטית בנייה
Private building

הכל 0ך
Total

הבנייה Totalכל building
בנייה eגמר dcom p 1e tBuilding

196879.031.847.23.63.30.3
1976580.4567.912.5221.6175.845.8
1977627.5623.14.4217.8208.89.0
1978655.3649.45.9257.4247.410.0
1979725.6716.69.0293.9289.14.8

§ 1980749.7746.13.6260.6259.51.1

§ 1981694.1690.23.9312.8303.29.6

בני ההתחלת begun3uי i 1din g

196866.855.611.221.116.84.3
1976646.7638.87.9297.8282.611.6
1977683.0674.48.6286.6273.613.0
1978786.4780.65.8333.1327.75.4
1979797.1791.65.5419.1412.36.8

§ 1980756.3752.43.9389.3382.46.9
§ 1981795.6794.11.5400.1400.1

1982543.2543.2266.7265.6LI

למגורים Residentialבנייה building
בנייה tגמר dcom p 1e tBuilding

196863.327.236.13.03.0

1976473.5473.5193.0148.344.7
1977504.8504.8181.4176.45.0
1978542.5542.5210.1207.13.0
1979573.9573.9247.3247.3

§ 1980624.7624.7217.9217.9

§ 1981582.2582.2258.6258.6

1982490.9490.9304.5304.5

בני ההתחלת 'י u nBuilding bet
196851.050.50.53.83.70.1
1976529.8529.8243.9235.98.0
1977541.2541.2237.1232.15.0
1978638.2638.2276.4275.41.0
1979654.2654.2345.6345.6

§1980631.9631.9327.0327.0

§ 1981652.9652.9340.8340.8

1982473.0473.0233.7233.7

1 Excluding building in the Jewish localities. היהודיים. ביישובים הבנייה כולל לא
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וחדרים1 גודל לפי כ"ז/34.דירות, לוח
TABLEXXVII/34.DWELLINGS, BY SIZE AND ROOMS1

ושומרון עזהיהודה חבל
Judea and SamairaGaza Area

1979§1980§1981§1979§1980§1981

בני הגמר d.nי p 1et eBuilding c 0
הכל סך 4,7465,0574,4511,75914771,784DWELLINGSדירות TOTAL

דירה Sizeגודל o f dwelling
אחד 140786811591841חדר room

חדרים 21,0241,0397502422212852 rooms
חדרים 1,6641,7521,5313653693793נ rooms
חדרימ 41,4131,6071,4655814875574 rooms

ויותר חדרים 55065916374564094795 rooms and more

הכל 16,73517,97816,4616,5305,8156,565ROOMSחדריםסך TOTAL
15,50316,91615,3636,4325,7526,516Inבדירות dwellings

1,2321,0621,098986349Additionalנוספים

מ"ר) הדירות(אלפי 537.6589.0534.3233.2204.5238.4Areaשטוו of dwellings (1,000 m2)

בדירה חדרים 3.33.33.53.73.63.7Averageממוצע rooms in dwelling
(מ''ר) לדירה ממוצע 113.3116.5120132.6129.7133.6Averageשטח area per dwelling (m2)

nbegהבנייהתחלת uBuilding
הכל סך 5,1994,9714,8392,4012,1222,289DWELLINGSTOTALדירות

דירה Sizeגודל 0 f dwelling
אחד 1436673133801101חדר room
חדרים 29301,0048313432602852 rooms
חדרים 31,9181,5231,7575064504303 rooms
חדרים 41,6171,6841,6098297137814 rooms

ויותר חדרים 55916945695906196835 rooms and more

הכל סך 18,48118,10717,6208,8638,0878,770ROOMSTOTALחדרים
17,38117,03816,4578,7658,0388,741Inבדירות dwellings

1,1001,0691,163984929Additionalנוספים
מ"ר) (אלפי הדירות 618.6591.0607.8318.4295.0300.1Areaשטה in dwelling (1,000 m2)

בדירה חדרים 3.33.43.43.73.83.8Averageממוצע rooms in dwelling
(מ"ר) לדירה ממוצע 119.0118.9125.6132.6139.0131.1Averageשטח area per dwelling (m2)

1 Excl. building in Jewish localities. היהודיים. ביישובים הבנייה כולל לא

795 עזה וחבל שומרון יהודה,



שנגמרו1 במבנים ודירות ושטחם מבנים כ"ז/35. לוח

§1980

צורת
ושטת
(מ

יישוב
מבנה

'י)

מבנים2
Buildings2

המבנים שטח
Area of building

דירות
Dwellings

מס'
no.

אחתים
Percentages

מ"ר 1,000
1,000 וח

א;1וזי0
Percentages

מסי
no.

אגוזים
Percentages

100.0

37.2

62.8

7.4

27.2

33.2

15.7

8.7

5.0

2.8

100.0

77.2

22.8

4.1

25.4

39.2

16.2

10.5

4.4

0.2

5,057

1,880

3,177

377

1,375

1,678

793

438

254

142

1,577

1,217

360

64

401

618

256

166

69

3

100.0

50.5

49.5

2.6

15.6

33.7

18.9

13.4

9.3

6.5

100.0

77.8

22.2

1.3

13.9

39.4

20.0

16.4

8.2

0.9

719.5

363.3

356.2

18.8

111.9

242.8

135.7

96.6

67.2

46.5

253.8

197.4

56.4

3.3

35.2

99.9

50.6

41.6

20.9

2.2

ושומרון הודה
100.0 4,502

32.8 1,476

67.2 3,026

48210.7

1,47332.7

1,62836.2

53111.8

2615.8

1002.2

270.6

ה ו ע חבל
1,563100.0

1,18876.0

37524.0

#S5.6

44728.6

67243.0

21113.5

1117.1

322.0

20.1

הכל סך

ערים

כפרים

150

51  100

101200

201300

301500

501  1,000

1,001+

הכל סך

ערים

כפרים

150

51  100

101200

201300

301500

501  1.000

1.001 +

יהודיים. ביישובים הבנייה כולל לא 1

למגורים. שאינם מכנים כולל 2
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TABLE XXVII/35.  BUILDINGS AND THEIR AREA AND DWELLINGS IN COMPLETED
BUILDINGS'

§1981

Type of locality
and area of
building (m(

מבנים2
Buildings2

המבנים שטח
Area of building

דירות
Dwellings

מסי
no.

אחוזי0
Percentages

מ"ר 1.000
m2 1,000

אחוזים
Percentages

מס'
no.

אחוזים
Percentages

Jude a and Samaria

3,888100.0658.7100.04,450100.0TOTAL

1,14229.4307.346.71,56235.1Towns

2,74670.6351.353.32,88864.9Villages

42210.916.22.53127.0150

1,13529.289.413.61,06423.951  100

1,52139.1220.633.51,55534.9101200

43211.1108.916.563614.3201300

2676.9106.416.248310.8301500

812.154.08.22174.95011,000

310.863.19.61844.11,001+

AreaGaza
1,773100.0293.7100.01,784100.0TOTAL

1,37977.8238.081.01,41779.4Towns

39422.255.719.036720.6Villages

1307.35.01.71055.9150

45325.535.812.241123.051100

78844.4117540.070139.3101200

23913.557.719.629016.3201300

1166.542.814.61689.4301500

432.428.19.6854.85011,000

40.26.92.3241.31,001 +

1 Excl. building in Jewish localities.
2 Including nonresidential buildings.
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יישוב וצורת ייעוד לפי פרטית1, בנייה שטח כ"ז/36. לוח
TABLEXXVII/36.PRIVATE BUILDING AREA', BY PURPOSE AND TYPE OF

LOCALITY
Thousand sq.m. מ"ר אלפי

§1981 §1980

נס*
0 0|

3,

Q r ■ s
a "

2f.g
c _
t (7b|i
P'■a 8
d ■aP<
a

; u
Q

Judea and Samaria
TOTAL
Towns
Villages

Gaza Area
TOTAL
Towns
Villages

Judea and Samaria
TOTAL
Towns
Villages

Gaza Area
TOTAL
Towns
Villages

Building begun
141.2 21.7 3.5ל 607.8 794.2 120.5
102.5 10.1 3.8 300.7 417.1 79.4
38.7 11.6 19.7 307.1 377.1 41.1

59.2 40.0 0.7 300.1 400.0 55.3
49.8 32.2 0.5 240.2 322.7 48.6
9.4 7.8 0.2 59.9 77.3 6.7

Building completed
108.0 25.6 22.2 534.3 690.1 121.5
73.4 7.8 3.1 229.8 314.1 85.1
34.6 17.8 19.1 304.5 376.0 36.4

44.6 19.0 1.1 238.4 303.1 41.5
37.8 16.1 0.7 190.9 245.5 36.0
6.8 2.9 0.4 47.5 57.6 5.5

ת יחלתה נ הב י

ושומרון יהודה
הכל 752.4591.021.719.2סך
330.0239.92.97.8ערים
422.4351.118.811.4כפרים
עזה חבל
הכל 382.4295.01.230.9סך
311.5234.30.827.8ערים
70.960.70.43.1כפרים

ה בני גמר

13.9
9.7
4.2

11.8
10.6
1.2

21.7 589.0 746.1
3.1 271.7 369.6
18.6 317.4 376.5

1.7 204.5 259.5
1.3 154.1 202.0
0.4 50.4 57.5

ושומרון יהודה
הכל סך
ערים
כפרים
עזה חבל
הכל סך
ערים
כפרים

/1 See note I to Table XXVII33. כ"ז/33. ללוח ו הערה ראה 1

HOTELS
ושומרון ביהודה מלון בתי  כ"ז/37. לוח

TABLEXXVII/37.HOTELS IN JUDEA AND SAMARIA

מלון בתי

196819701979198019811982

פתוחים1 מלון 202918151518Openבתי hotels'
ייי 268342217196187273Rooms1'2חדרים
612868534486483640Beds1■2מיטות'2
20,4388,04720,31814,18616,90212,945Guestsאורחים

הכל 32,43984,59045,54035,85533,42231,388PERSONNIGHTSTOTALלינותסך
גיאלה ובית לחם 1,8013,1449,7759,9459,18311,015Bethlehemבית and Bet Jala

וג'נין 6,65626,18415,66412,97413,41912,155Mablusשכם and Jenin
ויריחו 5,08013,6618,2524,9465,0283,615Hebronחברון and Jericho

בירה ואל 18,90241,60111,8497,9905,7924,603Ramallahרמאללה and El Birra

התפוסה 14.726.723.420.219.013.4Percentאחוז occupancy
לחודש) (ממוצע 414925261637Employeesשכירים (monthly average)

(אלפי הכל עבודהסך שכר
I'Vl

6.88.978.8188.8300.01,680.0Wages total (IS thousand)
( W

חודשי ממוצע  עבודה 14153156171,5633,784Wagesשכר monthly avearge per
(ש') employeeלשכיר (IS)

ש') (אלפי הכל סך 14.722.7410.61,1602,3645,090Revenueפדיון total
(IS thousand)

מלון לבית שנתי ממוצע 0.4פריון ■0.822.877158283Average annual revenue per
שי) hotel(אלפי (IS thousand)

1 At end of year. 2 In open hotels. פתוחים. מלון בבתי 2 השנה. כסוף 1
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STATISTICAL ABSTRACT OF ISRAEL NO. 34, 1983

ERRATA  addition
Columns do not include title columns; a 1ine is a line of data

Should readPrintedLine from top,
unless otherwise stated

Column from
left to right'Page

45.747.51393

2.662.91bottom498

General Fertility RateTOTAL10title column103

594.2522.1bottom12127

1565681293

01110heading5664

afterlaggedheading5680

1981; 19821980; 198011, 16title column724

1982*1982bellow heading760



1983 ,34 לישראל סטטיסטי שנתרן

תוספת  סערירת תיקוני
נתונים שררת  ה ר ר ש כניסה; עמודת כולל לא  ו ר ט

ל צ" הודפס
מלמעלה, שורה

אחרת צוין כן אם אלא מימין טור עמוד

47.545.7

2.912.66

הכל כלליסך פריון שיעור

522.1594.2

1979/70.1979/80

56156

5.5 ; .815,5 ;17.8

1  100  1

אחריאיחרו

1980 ;19801982 ;1981

19821982*,

אחרונה

10

אחרונה

3

8

10 ;9

כותרת

כותרת

16 ;11

לכותרת מתחת

934

985

כניסר53ו1 עמודת

1271

ימני288

2932

2984

6643

6804

כניס724 עמודת

760

~* ^^ !,_. ^^1 ■"



1983,34 מס' לישראל סטטיסטי שנתק

טעויות תיקוני
נתונים שורת  ה ר ו ש כניסה; עמודת כולל לא  ר ו ט

מימיןעמוד מלמעלה,טור שורה
אחרת *^ כן אם צלהודפסאלא

הכל_אחרק88 מסך כלוח מוצא96 מאותו כלווז שנשאו חתנים 96

כניסה 30עמודת ;20 הכל10: מסך חתנים מוצא96 מאותו לחתגים שנישאו כלות 96

8,647אחרונה1244 8,647
כולו.1615שמאלי157 למשק ... נטו והפסדיםהסכום רווחים זה, בשנתון החל

בנפרד. ענף מכל מנוכים אלה
31978ימני158 בשנת 1976החל בשנת החל
מלמטה1746 3138318

1815110.60.6

579.07.0אחרק234
מלמטה2703 7;8305.6 ;353.0304.4 :332.0
29552111493
אחרונהאחרק304 מלמטה; 5 5 ;43 58 ;46
בלוח336 שמאלי 122,8302,890טור

ב1980'ב1980כותרתראשון385
3923 ;276,877 ;15.66,719 ;15.1
2632.432.3ראשון"
3937 ;4 ;27134,2 ;2,701.6 ; 1,932.3131.1 ;2,639.5 ;1,864.0
109.1109.4אחרתהראשון455
45659 ;1111 ;109.1118 ; 109.4
109.1109.4ראשונה4583
460310  8117.3 ;102.5 ; 110.6114.1 ;128.0:117.7
וגו'3027שמאלי529 משאיות למחוקסקר
5337  לכותרות5 100.0=1978מתחת 100.0=1970הבסיס: הבסיס:
75,702אחרתה5684 75,702
5707 מלמטה6; 6 16.577 ;  2,88616,577 ;2,886
מלמטה5963 7323.2

602411320 ;545 ;257: ;20 ;545 ;257
60925456.4465.4
1318.919.9אחרק759

31כולם794 ,23 וגו'15, למחוק1982



TRANSPORT תחבורה

ונהגים רכב סוג לפי מנועיים רכב כלי ב"ז/38. לוח

TABLEXXVII/38.MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE AND DRIVERS

שנה Endסוף of year
הרכב 19701979198019811982Typeסוג of vehicle

VEHICLES TOTAL

Private cars

Trucks and commercial cars

Buses and minibuses

Taxis

Motorcycles and scooters

Tractors

Special service and other vehicles

DRIVERS

ושומרון יהודה

Jude a and Samaria

32,194 27,650 24,257 21,088 4,893

17,706 14,213 11,691 9,648 1,626

9,304 8,490 7,905 7,092 1,299

522 513 508 498 394

894 894 892 891 828

655 646 629 606 134

2,606 2,396 2,145 1,898 459

507 498 487 455 153

37,454 32,456 29,204 26,328 7,200

ה ז ע ל ב ח

Gaza Area

הכל סך רכב כלי

פרטיות מכוניות

מסחריות ומכוניות משאיות

ומיניבוסים אוטובוסים

מוניות

וקטנועים אופנועים

טרקטורים

ואחר מיוחד רכב

נהגים

הכל סך רכב 11,82113,58715,09116,864VEHICLESכלי TOTAL

פרטיות 1,2936,1167,5508,89911,178Privateמכוניות cars

מסחריות ומכוניות 1,0533,7413,9054,0023,685Trucksמשאיות and commercial cars

ומיניכוסים 2869736463Busesאוטובוסים and minibuses

788790792762Taxisמוניות

וקטנועים 175.546567566575Motorcyclesאופנועים and scooters

■ 36495636703540Tractorsטרקטורים

ואחר מיוחד 1366666561Specialרכב service and other vehicles

4,43719,26622,15025,41227,920DRIVERSנהגים
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וסוג נפגע סוג תאונה, סוג לפי נפגעים, עם דרבים תאונות כ"ז/39. לוח
מעורבים רכב כלי

TABLEXXVII/39.ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, BY TYPE OF ACCIDENT,

CASUALTY AND TYPE OF VEHICLE INVOLVED

ד עזהושומרוןיהוד חבל
SamariaJudea andGaza Area

19711980198119821971198019811982

הכל סך 550800821681440580524445ACCIDENTSTOTALתאונות

התאונה Typeסוג of accident
נע רכב ע0 11720219921285151138133Collisionהתנגשות with moving

vehicle
אחרות 211644369131614Otherהתנגשויות collisions
רגל הולך 301451453342280370335278Runningדריסת over a pedestrian

1111311259166463520Otherאחר

הכל סך  8891,2491,4371,2155807877666S1CASUALTIESנפגעים TOTAL
Ag"eגיל

(0  14) 273356353250261293304250Childrenילדים (014)
(15  64) 546700850753232442416362Adultsמבוגרים (1564)

(65+) 3941523819351824Oldpeopleקשישים (65+)
ידוע 3115218217468172815Notלא known

הנפגע Typeסוג of casualty
רגל 317480486370300388360298Pedestrianהולך

מנועי רככ 1312082232295010586100Driverנהג of motor vehicle
400479659559173212240175Passengerנוסע

אופניים 2872604534474748Bicycleרוכב rider
131091223353330Otherאחר

הפגיעה Severityחומרת of injury
6650988047636347Fatallyהרוגים injured

קשה 240212475469195173276253Severelyפצועים injured
קל 581218864666334152427351Slightlyפצועים injured

מעורבים רכב 6961.0281,043913545744672585VEHICLESכלי INVOLVED

הכל סך TOTAL
ומסחרי פרטי 253439472469139351307306Privateרכב and commercial cars

185308295248116173169131Trucksמשאיות
96797860148756639Taxisמוניות

614946351711138Busesאוטובוסים
47101855570535447Bicyclesאופניים

5452674655816354Otherאחר
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local authorities מקומיות רשויות

ושומרון יהודה בערי והוצאות הכנסות כ"ז/40. לוח
TABLEXXVII/40.INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN JUDEA AND

SAMARIA

IS thousand; budget years תקציב שנות ש'; אלפי

1981/821982/83

כולל 337,709707,477INCOMEהכנסותסך GRAND TOTAL
הכל סך רגיל 207,507584,443ORDINARYBUDGETTOTALתקציב

רגילות 78,427225,333Ordinaryהכנסות income
המימשל 24,30360,532Throughבאמצעות the administration

רכושי 19,45849,167Propertyמס tax'
דלק 4,84511,365Fuelמס tax
28,42393,081Fromמאגרות fees

תיירות ירקות 15,85938,503Vegetableאגרות and fruit fees
שחיטה 1,5973,226Slaughteringאגרות fees

מלאכה תעשייה. ,6,28529,649Industryרישיונות craft and building licenses
ובנייה

אחרות 4,68221,703Otherאגרות fees
25,70171,720Otherאחר

ומכירות נכסים 6,85418,016Leaseהשכרות of property and sales
10,66123,012Depositsפיקדונות

ושונות ריבית הוצאות 8,18630,692Reimbursementהחזר of expenses on
interest and miscellaneous

129,080359,110Establishments■מ6עלים
34,16393,907Waterמים

94,917265,203Electricityחשמל

רגיל בלתי 130,202123,034EXTRAORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
מהמימשל :מענקים 3,56729,475Loansמלוות and grants from the administration

גורמיס 126,63593,559Patricipationהשתתפות of external
אחר לאזור factorsשמדווץ and other

כולל סך 333,079692,042EXPENDITUREהוצאות GRAND TOTAL

הכל סך רגיל 270,209618,035ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
רגילות 125.739237.011Ordinaryהוצאות expenditure

כללית 25,85354,452Generalהנהלה administration
21,88447,931Sanitationתברואה

טכנית ומחלקה 63,699109,114Engineeringהנדסה and technical department
אש וכיבוי 3,9816,705Guardingשמירה and security and fire extinguishing

ואחר פיקדונות 10,32218,809Refundהחזר of deposits and other
143,891380.449Establishmentsמפעלים
28,46582,623Waterמים

115,426297,826Electricityחשמל
מלוות 579575Repaymentסירעון of loans

הכל סך  רגיל בלתי 62,87074,007EXTRAORDINARYBUDGETTOTALתקציב
5468,866Sanitationתברואה

אחרת ובנייר. 22,67724,548Roadsדרכים and other construction
8,4113,855Establishmentsמ5עלימ

ציבור2 14,00719,022Publicמבני building2
קרקע רכישות (כולל 17,22917,716Otherאוור (incl. acquisition of land and

(equipmentוציורו

2 לעסקיס. רישיונות כולל חינוןו מבני 1כולל Includes licensesfor businesses. 2 Includes educational
buildings.
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עזה חבל בערי והוצאות הכנסות ב"ז/ו4. לוח
TABLEXXVII/41.INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN THE GAZA AREA

תקציב שנות ש', ISאלפי thousand; budget years

1981/821982/83

כולל1 סך 230,874534,521INCOMEGRANDהכנסות TOTAL'

הכל סך רגיל 164,736393,559ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
רגילות 46.06396,411Ordinaryהכנסות income

ואגרות 7,01012,891Ratesארנונות and fees
הרשות2 18,76032,223Municipalרכוש property2

אחרים 9,93934,451Otherשירותים services
10,35416,846Miscellaneousשונות

118.673291,148Establishmentsמפעלים
15,96642,969Waterמים

101,264250,132Electricityחשמל
1,4434,047Sewageביוב

הכל סך רגיל בלתי 66,138140,962EXTRAORDINARYBUDGETתקציב TOTAL

מהמימשל 10,32766,118Grantsמענקים from the administration
ואחר בעלים 3,88611,790Participationהשתתפות of owners and other

שמחוץ גורמים 51,92563,054Participationהשתתפות of external
factorsלאזור

כוללי סך 229,223530,181EXPENDITUREהוצאות GRAND TOTAL1

הכל סך רגיל 165,870394,512ORDINARYBUDGETTOTALתקציב
רגילות 35,02076.410Ordinaryהוצאות expenses

כללית 12,49027,253Generalהנהלה administration
16,72637,253Sanitationתברואה

ציבוריות 5,05010,301Publicעבודות works
7541,603Miscellaneousשונות

128.4163/1,523Establishmentsמפעלים
15,87736,199Waterמים

1חשמל 10,057269,693Electricity
2,4825,631Sewageביוב

רגיל בלתי לתקציב 2.4346.579Transferהעברה to extraordinary budget

הכל סך  רגיל בלתי 63,353135,669EXTRAORDINARYBUDGETTOTALתקציב
ציבור 22,65249,592Publicנכסי property

27,79573,508Establishmentsמפעלים
12,90612,569Otherאחר

1 Incl. transfer from ordinary to extraordinary budget.
2 Incl. market tax and vehicle licensing fees.

רגיל. לבלתי רגיל מתקציב העברות כולל 1

רכב. כלי ורישוי שווקים מ0 כולל 2
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PUBLIC ORDER ציבורי סדר

עניין וסוג פעולה שלב לפי משפט1. בבתי עניינים כ"ז/42. לוח
TABLE XXVI1/42.COURT MATTERS1, BY STAGE OF PROCEEDINGS AND TYPE OF

MATTER

זשזמדון וצפוןד,7דד, עזה סיניחבל
Judea and SamariaGaza Area and North Sinai

עניין MDType of matter

הוגשו
Entered

נתבררו
Decided

טרם
נתבררו
Pending

הוגשו
Entered

נתבררו
Decided

טרם
נתבררו
Pending

1968

העניינים 26,38926,4061,34519,59819,466574ALLכל MATTERS
a"mrK6,1106,248561823835103Civil
20,27920,15878418,77518,631471Criminalפליליים

1970

העניינים 33,52533,1661,42730,48330,319558ALLכל MATTERS
6,2456,326419891832אוחזייס '209Civil
27,28026,8401,00829,59229,487349Cirminalפליליים

2 1980
העניינים 30,57630,1075,97348,11947,9411,761ALLכל MATTERS

4,4354,2491,7911,5571,549629Civilאזרחיים
26,14125,8584,25446,56246,3921J32Criminalפליליים

§1981

העניינים 44,40445,3964,98168,62268,3192,064ALLכל MATTERS
5541,5121,506635Civil;4,3374,5021אזרחיים
40,06740,8943,42767,11066,8131,429Criminalפליליים

1982
העניינים 50,10549.81S5,27181,40881,3162,156ALLכל MATTERS

3,9124,1641,3021,0721,105602Civilאזרחיים
9345,6513,96980,33680,2111,554Criminal),46פליליים

All mailers
Civil

Criminal

All matters
Civil 

Criminal

All matters
Civil
Criminal

High court
40
36

4

District courts
429
261

168

Magistrates' courts2

144
116

28

920
553

367

14141
8109

632

7231,038
584558

139480

העליון המשפט בית
1,939 1.920
545 521

1,394 1,399

מחוזיים משפט בתי
2,037 1.826
1,425 1,318

612 508

השלום2 משפט בתי

העניינים כל
אזרחיים

פליליים

העניינים כל
אזרחיים

פליליים

העניינים 46.35945.8394.53480.22980.2521.687כל

2,0732,194710405436305אזרחיים

44,28643,6453,82479,82479,8161,382פליליים

1 Excluding matters in military courts.
excluding "ifne or trial" traffic offences.

2 As of 1979, החל 2 הצבאיים. הדין בבתי עניינים כולל לא 1

קנס" "ברירת מסוג תנועה עבירות נכללו לא ב1979

803 עזה וחבל שומרון יהודה,



EDUCATION חינוך

מנהלת רשות לפי , חינוך מוסדות כ"ז/43. לוח
TABLEXXVII/43.EDUCATIONAL INSTITUTIONS , BY CONTROLLING AUTHORITY

הכל ושומרוןסך עזהיהודה חבל
JudeaandGaza Area

TotalSamaira

1967/68תשכ"ח
987821166Institutionsמוסדות
6,1484,4021,746Classesכיתות

222,266142,21680.050Pupilsתלמידים

1981/82תשמ"ב Institutions(307)(1,036)(1,343)מוסדות
11,6187,9213,697Classesכיתות

421,429268,424153,005Pupilsתלמידים

1982/83תשמ''ג
INSTITUTIONS(284)(1,034)(1,318)מוסדות
11,6748,0833,591CLASSESכיתות

423,531273,747149,784PUPILSתלמידים

ממשלתיים Governmentמוסדות
institutions

Institutions(86)(811)(897)מוסדות
7,7316,1291,602Classesכיתות

275,201210,47964,722Pupilsתלמידים ססו"ת של UNRWAמוסדות institutions
Institutions(158)(87)(245)מוסדות
2.9431,1331,810Classesכיתות

119,89739,80280,095Pupilsתלמידים
אחרים Otherמוסדות institutions

Institutions(40)(136)(176)מוסדות
1,000821179Classesכיתות

28,43323,4664,967Pupilsתלמידים

המוסד דרג לפי תלמידים, כ"ז/44. לוח
TABLEXXVII/44.PUPILS, BY TYPE OF INSTITUTION

1982/83 תשמ"ג
Region

p, S

r:ts c

o3 C/5

I*

הכל 0ך
Total

תשמ"ב
1981/82

תשכ"ח
1967/68

TOTAL
Kindergartens
Primary schools
Preparatory schools
Postprimary schools
Teacher training colleges

149,784
5,211
95,979
29,668
18,284

642

273,747
9,454

171,869
56,963
33,888
1,573

119,897
1,505

86,232
30,600

595
965

423,531
14,665

267,848
86,631
52,172
2,215

421,429
13,988

265,112
86,244
53,911
2,174

222,166
3,850

162,051
40,177
15,910

278

הכל סך
ילדים גני

יסודיים ספר בתי
מכינים ספר בתי

עליסודייס ספר בתי
למורים מדרש בתי

JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA 804



HEALTH בריאות

אזור לפי ואשפוז, חולים בתי ב"ז/45. לוח

TABLEXXVII/45.HOSPITALS AND HOSPITALIZATION, BY REGION

ושומרון יהודה
Judea and Samaria

עזה Vin
Gaza Area

19741980198119821974198019811982

הכלי סך חולים 1617בתי 17177777hospitals total1

ממשלתיים J89מזה: 29196666Thereof: governmental

בפועל 1,3931,363מיטות 1.3111,3331,004928904885Actual beds  total'
הכלי סך

:Thereofמזה:
ממשלתיים 992970ככתיי'ח 970970933853858825In government hospitals

שאושפזו 45,89165,302חולים 65,01165,53335,03053,23055.37853,609Hospitalized patients

ששוחררו 46,58665,120חולים 64,56465,52634,87153,22255,29853,701Discharged patients

נפטרו 1,027966מזה; 9299739581,3081.3001,217Thereof: deceased

אשפוז 81,769391,898ימי 394,283380,622251,556219,761215.405208,448Hospitalization days

מיטות תפוסת 76.079.2אחוז 81.477.667.266.164.063.4Percent of bed occupancy

9,19313,174לידות 13,93813,8994,6138,4188,90510.973Births

10.99314,085ניתוחים 14,45414,59013,00112,97313.29414,933Surgical operations

1 Endof year. 2 Incl. mental hospital.

805 עזה וחבל שומרון יהודה,

נפש. לחולי חולים בית כולל 2 השנה. כסוף ו



G. ABBREVIATIONS:

n.e.s. = not elsewhere specified
n.s. = not specified .

H. YEARS AND MONTHS

Calendar year  January 1st  December 31st
Rain year  September 1st  August 31st
Agricultural year  October 1st September 30th
School year  September1stAugust 31st; academic year 

OctoberSeptember
Budget year  . April 1st March 31st
Jewish Calendar year corresponds roughly to agricultural and schools years.

All types of years, except calendar years, are indicated by a dash, e.g.; 1966/67. Months
are indicated by Roman numerals.

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, thedayofthe establishmentof theState oflsrael,the entire area of
Palestine that was within the jurisdiction of the Mandatory Government.

2. After the above date, the area within the jurisdiction of Israel according to the
international borderline with Egypt and armistice and ceaseifre lines with other
countries; as of July 1967  including East Jerusalem and as of 14.XII.1981  the
Golan Subdistrict.
Data for Judea and Samaira,Gaza Area and Sinai relate to areas administeredby the
Israel Defence Forces at the time to which the data relate.

B. CLASSIFICATION OF ECONOMIC BRANCHES

Economic Branches are classiifed according to the Standard Industrial Classiifcation
of All Economic Activities 1970 (Technical Publication No. 46, Central Bureau of
Statistics), unless otherwise speciifed.

C. CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS
Occupations are classiifed according to the Standard Classificationof Occupations
1972 (Technical Publication No. 38, Central Bureau of Statistics), unless otherwise
specified.

D. CURRENCY UNITS:

1. The Israeli currency is the Sheqel (IS), which is divided into 100 newAgo rot.
2. Dollar: U.S.A. Dollar.

E. UNITS OF MEASUREMENT:

Weights  according to the metric system, unless otherwise speciifed.
Land areas  a metric "dunam" is equivalent to 1 ,000 square meters (a quarter of an
acre, approx.).

F. SYMBOLS EMPLOYED:

blank space = irrelevant as a result of thetable 5s structure .
 = no cases . . .

. . = unknown or not available' for~ publication.
X = not applicable
0 = a value smaller than half the unit by which data are presented in the table
* = provisional data
§ = revised or corrected data
( ) = data based on estimate or of high relative sampling error
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TABLES

TABLES ARE PRINTED IN THE HEBRAIC ORDER
FROM RIGHT TO LEFT



matters. Detailed definitions see in the Appendix to
Quarterly Statistics of the Administered Territories
No. 2, 1978.

PUBLIC ORDER

Data on the courts' activities were obtained thr
ough the Armed Forces Command.

When comparing these data with data on previ
ous years, thedifference in the sourceofinformation
should be considered as well as the following
changes:
a. As of 1978/79, the Gaza Area and North Sinai

does not include areas which were returned to
Egypt.

b. Most 0{ the Jordan subdistrict was included iii
the Bethlehem subdistrict.

EDUCATION

Data on the educational system were summarized
by the Armed Forces Command in Judea, Samaria
and Gaza Area from reports received from the insti
tutions themselves Until 1978/79, the data were
based on annual censuses conducted by the Central
Bureau of Statistics.
Institutions: see introduction to Chapter XXII.
Primary school: the ifrst six grades (I  VI).
Preparatory school: the threegrades following pri

mary 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 mai
ntenance expenses arc supplied by the UNRWA.

c. Other institutions: schools of religious institut
ions and other private schools.

HEALTH

Hospitalizedpatients: all patients hospitalized for
one day at least.
Discharged patients include deceased patients.
Hospitalization 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 Ofifcers in Judea, Samaria and Gaza
Area.

RADIO LISTENING AND
TELEVISION VIEWING

Data on radio listening and television viewing
appeared in Abstract 301979, p. 764.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

398 Kindergartens and Schools in the Administ
ered Terirtories November 1971

515 National Accounts for Judaea and Samaria,
the Gaza Strip and NorthSinai for the Decade
19681977

TECHNICAL SERIES

44 Multiplicity Study of Births and Deaths in
Judaea  Samaira and Gaza Area 

North Sinai

CENSUSOF POPULATION 1967

1 Data from Full Enumeration in the Administ
ered Areas

2 Housing Conditions, Household Equipment,
Welfare Assistance and Farming in the Admi
nistered Areas

3 Demographic Characteristics of the Popula
tion in the Administered Areas

Labour Force  Part II.
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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 (wheat, olives, 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
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 BureauofStatistics in the
Monthly Statistics of the Administered Territories,
June and July 1972.

PRODUCTION AND MARKETING OF
VEGETABLES AND FRUIT

Data on vegetables and fruit by source and disp
osal are taken from a current survey on the main
marketsof Judea, Samaria and the Gaza Area (incl.
the Jordan bridges). Monthly data are published by
the Bureau in the Agricultural Statistics Quarterly
and in the Judea, Samaria and Gaza Area Statistics.

OIL PRESSES IN JUDEA AND SAMARIA

In 1975/76 the methodofcompiling estimates in
the SurveyofOil Presses was changed. The data for
this year are comparable with the data for 1974/75,
in which a censusof oil presses was carried out. But
one should becareful in comparing 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
109?> higher than those obtained according to the
new method.
For further details see "Survey of Oil Presses in

Judaea and Samaria" Agricultural Statistics Quart
erly. No. 2, 1976/77 or Administered Territories
Statistics Quarterly, No. 1, 1977.

INDUSTRY

Deifnitions  see Chapter XIV, "Industry".
Judea and Samaria. A new sample of 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 base of
the new indices being:ApirlJune 1977=100.
For detailed explanations, see appendix to the

Administered Territories Statistics Quarterly No. 2,
1978.

Gaza Area. As of 1975,the industry indices were
compiled on a new base: average 1974=100.

CONSTRUCTION

Deifnitions  see Chapter XVI, Construction.
Data on civilian construction in Judea, Samaria

and Gaza Areaareestimates and refer only to begin
ning and completion of new buildings (including
additions to existing buildings), without repairs of
existing buildings.

The estimate is based on data supplied by the
following bodies: 22 local authorities, by means of
a special questionnaire; government offices,
UNRWA; reports ofmukhtars in 80 small localities
in Judea and Samaria, which are a representative
sampleofhundredsof such places (mostly villages).

The estimate does not include the building acti
vity in Jewish localities.

HOTELS
See definitions in Chapter XVII  Commerce

and Hotels.

Data are obtained from all hotels open in Judea
and Samaria.

TRANSPORT
Vehicles and drivers. The figures on vehicles are

received from the transportation staff officers in
Judea, Samaria and Gaza Area: The definitions are
identical to those used in Chapter XVIIL
Accidents: See sources and definitions in Chapter

XVIII  Transport and Communications.

LOCAL AUTHORITIES
Financial data were processed from reportsof the

municipalities through the staff ofifcers for internal
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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 typeof locality, which
is multiplied by a correction factor for fallout of
households. In the second stage, the inflation factor
obtained in the nrst 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

population estimates of the Central Bureau ofStat
istics. Until the end of 1975, this estimate was obta
ined according to population by age group and sex
and according to a projection for the end of the
current year. As of 1976, the method for calculating
population estimates has been changed. Instead of
using a projection, the estimates are based on cur
rent monthly data. Persons living in institutions,
nomads and those living outside localities are dedu
cted from the population estimateaccording to their
share inthe population as it was obtained in the 1967
census.

Sincethe 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 number was deducted from the total
number of inhabitants of the Gaza Area by age
group and sex. Distribution by sex and age was
assumed according to the distribution of the total
population of the Gaza Area.
As of the survey of April June 1982, data for

Gaza Area do not include the residents of that part
of Rafah, which had been retrurned to Egypt. The
populationof thispart is estimated to beabout 8,500
of whom about 5,000 are aged 14 and over. This
should be consideredon comparingdata with previ
ous years.
As in any sample survey, theestimates obtained in

the labour force surveyare liable tosamplingerrors.
For estimates relating to 1975 (and earlier years),
tablesofapproximate sampling errorsare presented
with instructions for usage in the Appendix to the
Administered Territories Statistics Quarterly No. 2,
1979. The tables of samplingerrors are valid also for
estimates relating to 1979.
Employed persons and employees are classified

according to the new 1970 classificationofeconomic
activities.

In 1972, the new classificationofoccupations was
introduced. The questionnairesof the 1972 survey of
families were coded according to the new classifica
tion ata 3 digit detail and wereautomaticallyconve
rted to the 2 digit detail according to the 1961
classification.
As of January 1974, only possible working days

are registered for employees.
In the second half of 1974, it was noted that an

ever increasing number of employees earned more
than IS 100 per month; these employees were reco
rded as earning that amount (or less) only. In
January 1975, a correction was made which made
the registration of this fact possible.
For the above reasons, caution is advised oncom

paring data on average daily wage per employee'of
1974 1975 with previous years.
Up to end September 1980, whoever earned more

than IS 999.8 per month, was recorded as earning
that amount (or less) only. In October 1980, the
restriction was cancelled; consequently, these data
should be approached with caution.
Till 1980, a group of about 3,0005,000 part

time employed in Judea, Samaria and the Gaza
Area, who worked 15 :34 hours a week, were inc
luded among those who do not belong in the labour
force. The data were corrected and reprocessed as of
1980. In some tables, 1980 data appear twice and in
other  the revised data are presented as of 1981.

In thesurvey for ApirlJune 1981, some questions
were added to the questionnaire about number of
workers employed in Israel, as those that wereasked
in 1975 and 1977.
Survey data were not yet corrected according to

the revised population estimates that appear in
Tables XXVII/13(see also "Population" above(.

AGRICULTURE
FARM INCOME

Thephysicalproduction estimates are basedon the
following sources:
 a current survey of the main markets in Judea,

Samaria and Gaza Area
 surveys of farms and oil presses in Judea 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 Area;

 statistical series on imports and exports.
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The basket includes all the consumption compon
ents of the urban population and the population in
refugee camps in Judea, Samaria and the Gaza
Area, 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 before the 1973 war,andtheir estimation
was based on local sources. In January 1976, the
basketofcommodities was updated by the Survey of
Family Expenditure which was carried out in Judea,
Samaria and Gaza Area between September 1973
and August 1974. The updated index is presented
on the base of January 1976 = 100.084.

The changes in price level of all consumption
items are estimated according to the changes in
consumer's pirces of about 450 goods and services.
The prices of all these goods and services are regist
ered every month by local enumerators in a sample
of about 800 stores and businesses in urban centers,
in the towns Hebron, Bethlehem, Ramallah and
Nablus in Judea and Samaira and about600busine
sses in the Gaza Area. The price collected is that first
demanded from the local consumer before the barg
aining. The index of price change in thegiven period
in relation to the base period is computed according
to the prices recorded for each commodity in the
various businesses. The general index is obtained as
a weighted average of price indicesofall commodi
ties whose prices are measured in the index.
Chainingof 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 difficulty in determining the change
rate in the index between the various periods. But
for practical purposes, it is possible to chain the
index figures which are computed according to the
new base: January 1976=100.0, with the previous
base average July 1968  June 1969=100.0. This
can be done by multiplying them by a linking coeff
icient which is the relation between the previous and
the present index in January 1976. The Unkingcoef
ifcientsof the general indicesare4.095 for Judea and
Samaria and 4.892 for the Gaza Area.

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: Judea and Samaria and Gaza Area.
The various quantitiesof food per capitaper 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 statist
ical series of the Bureau: the agricultural production
estimates in both areas, the vegetable and fruit mar
kets survey, foreign trade statistics, trade with
Jordan and other series. These data were compleme
nted with data received from various government
ofifces, such as the Ministry of Labour and Social
Welfare, the Ministry of Agriculture and the Minist
ries of Industry and Trade and Tourism. Informa
tion was also collected from food industries whose
products are marketed in Judea, Samaria and Gaza
Area, from marketing boards, the press and experts.

HOUSEHOLD EQUIPMENT
AND HOUSING CONDITIONS

For definitions of household facilities and equip
ment, see introduction to Chapter XILiving
Conditions.

LABOUR AND WAGES

The data were obtained by surveying the families
in Judea, Samaria and Gaza Area on subjects sim
ilar to those researched in the 1967 census (see list of
publications below).

The surveyof families has been conducted curre
ntly, since August 1968, by the Central Bureau of
Statistics. It is based on a sample drawn 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

84 For updated weights and changes introduced into the index following the January 1976 updating, see "UpDating of
Consumer Price Indices in Judea and Samaira" inthe Price StatisticsMonthlyNo. 3, 1976 and Administered Territories Statistics
Quarterly, No. 1, 1976. (Hebrew only(,
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corresponding average expenditure per hospitaliza
tiort day in government institutions. \
Estimates atconstant prices were obtained by def

lating by the relevant component of the consumer
price index for each major component.

GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION
EXPENDITURE

The expenditure estimatesof themilitary admini
stration and the local authorities are based on the
classification of relevant items derivedby analysis of
operation reports or budgets.
For general government consumption expendi

ture, quantitative changes in wages were estimated
according to changes in the numberof workers, and
expenses on current purchasesofgoods and services
were deflated by the respective price indices for the
main purchasing items.

GROSS CAPITAL FORMATION

The estimate was based on the following sources:
1. Reports and development budgetsof the mili

tary administration and the local authorities;
2. Data on building begun and completed (see

"Construction", below);
3. Data onimportsofmachineryand equipment;
4. The change in stock of olive oil is based on

production, exports and consumption data.
The gross capital formation estimate at constant

prices was computed according to the changes in
average wages in the construction branch, building
input prices and pricesofequipment imported from
Israel and other countries.

IMPORTS AND EXPORTS

Imports and exportsofgoods and services include
the value of goods and services purchasedabroad or
sold abroad (Israel, the Arab states and othercount
ries). Definitions and explanations are given in the
sctions on the Balance of Payments and Foreign
Trade below.
Because of measurement difficulties, the estim

ates of trade between Israel and Judea, Samaria and
the Gaza Area are based on incomplete series and
evaluations. Consequently, the reliability of the
national accounts estimates, which are based on
these sources, is limited.
Quantitative changes in payments to factors 0(

production were estimated in accordance with cha

nges in the number of workdays or workers from
Judea, Samaria and Gaza Area in Israel and other
countries and of Israelis employed inthoseareas.

BALANCE OF PAYMENTS

For the compilation of these estimates, the popu
lation of Judea, Samaria and Gaza Area, including
the civil administration, are considered as one terri
torial unit. The expenditure on the activities of the
Israel Defence Forces and the Border Police are not
included in these estimates. (See Chapter VII Bal
ance of Payments, Definitions and explanations),

Goods: see "Foreign Trade", below.

Services include income and expenditure on serv
ices by the population.

Transferpayments include the participationof the
Israeli government in the budget of the military
administration, transfersof UNRWAin cashand in
kind, transfers of the Jordanian government and
other private factors to the residentsof Judea, Sam
aria and the Gaza Area.
Capital movements include, i.a., estimates on the

changes in the sums of IS, dinars and other foreign
currency held by the population of Judea, Samaria
and the Gaza A1...1.

FOREIGN TRADE

Data on the extentof the trade between Israel and
Judea, Samaria and the Gaza Area are a grosseva
luation based on a sample enumerationof transfers
of goods through the official transit points, These
data do not include the purchases of goods and
services by individuals. The data on the trade bet
ween those areas and Jordan and overseas countries
are based on customs registrations.

PRICES

The Consumer Price Index measures the percen
tage of change in the necessary expenditure for the
consumption ofa fixed basket of goodsand services
which represent the consumption (at a certain date)
of the urban population in Judea, Samaria and the
Gaza Area. This basket includes goods and services
ofunchangeable equivalent quality and quantity, so
that the lfuctuations of the index represent only
changes in prices.
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the area in the period under review. Up to 1981,
North Sinai or part of it was included in the Gaza
Area.
The population census which was conducted in

Judea and Samaria and in the Gaza Area in Septe
mber 1967 serves as the base for the population
estimates. The population estimate is updated
annually by adding births, by deductionofthe esti
mate of deaths and by adding the balance ofmove
ment of residents at the borders.
Tables XXVII/23 present revised estimates as

against those which had been published previously.
The present estimates are based on revised estimates
of deaths and of age composition of the balance of
movement of residents at the borders (see below).
Births. The number of births is based on birth

notifications issued up to 1981 by the subdistrict
health bureaus and as of 1982  by the population
register bureaus. These notifications are based on
the reportingof the hospitals, ofmidwives andof the
families themselves. The recording ofbirths may be
slightly deficient, mainly in cases where the newborn
died within a few days from birth.
Death. Due to the incomplete recording of death

cases  mainly infant mortality  the death com
ponent in the population estimates is based on est
imations by means of demographic models which
were build according to the experienceofother cou
ntries. These models werechosen in accordance with
the characteristics and level of development of the
population and are based on partial empirical tests
in the field. Various surveys, tests and comparisons
recently conducted brought to a reassessmentof the
estimates of mortality level (mainly infant morta
lity). As a result, the estimates of mortality level
decreased as compared with those included in the
population estimates in the past.
Balanceof movementof residents. The immigra

tion component in the population estimates in
Judea, Samaria and the Gaza Area is defined as the
difference between the number of residents depar
ting and the number of residents entering (including
family reunification). These figures are currently
obtained from the various border check posts.
The age composition of the balance of residents

(entering less departing) is based mainly on the com
position of ages obtained in the main check in posts
1968 and in 1976. The revisions in mortality levels
and the changes in the modeofusing the agecompo
sitionof the balanceof movementof residents brou
ght about an increase in the population estimate and

changes in its age composition. For methodology
and results of these revisions see StatisticsofJudea,
Samaria and Gaza Area, No. 1, 1983.

NATIONAL INCOME AND
EXPENDITURE

Data do not include activities in the Jewish settl
ements which were founded inthese areas. Neitherdo
they include the investment ofthe Israel Government
and the U.J.A. ininfrastucture roads, reclamation
of soil and afforestation.
The value of the product was obtained by the

"national expenditure" method, i.e., by summation
of expenditure on consumption and capital forma
tion, plus the value ofgoods 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 twoyear
moving averages in Table XXVII/7 than to annual
data.

PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE
Valueofconsumptionofagriculturalproducts from

domestic production was calculated by multiplying
the quantities consumedby average annual prices.
Quantities were estimated according to data on agri
cultural output (see description ofthe method ofthe
measuring in "Agriculture", below). Prices were
based on data collected for the consumer price
index. The net valueof importsof agricultural pro
ducts is estimated in accordance with foreign trade
statistics, with the addition of profit margins.
Consumptionofindustrialproducts from domestic

production was estimated according to the average
revenue per employed person in industrial establi
shments, 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 nonproift institutions

in education was estimatedaccording to the number
of pupils and the average expenditure per pupil in
government and UNRWA educational institutions;
in health institutions the value was estimated accor
ding to the number of hospitalization days and the

83 For a detailed description of sources and methods  cf. Special Seires.No. 615 (see list below(.
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units and were classiifed according to the main type
of collection.

CINEMAS

Data were supplied by the Ministry of the
Interior.

RADIO LISTENING AND
TELEVISION VIEWING82

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. The most recent survey was con
ducted for the Broadcasting Authority by the Cen
tral BureauofStatistics in OctoberDecember 1980.
Listening and viewing on any weekday. Listening

and viewing of one broadcast at least on the day
preceding the interview.

SPORTS

Data are based on results of a survey on attend
ance at sport contests and sportive activities. The
survey was conducted for the Sport Authority in the
Ministry of Education and Culture along with the
survey on radio listening and television viewing in
October  December 1980 and covered a represen
tative sampleof the Jewish population aged 14 and

Attendedsport contests sportive activity during the
year: during the 12 months preceding the interview.
Attended sport contests sportive activity during the

month: the month preceding the interview.

SURVEY ON SCHOOL LIBRARIES

DEFINITIONS

Library: an orderedcollection ofbooks and peiro
dicals for the use of the public.
Schools granting library services are of two kinds:

1. Schools with libraries: the library is at the disp
osal of the schoolchildren and is under theadmi
nistrative responsibility 0{ the headmaster.

2. Schools granting library services (totheir pupils)
by another library: a library located at another
school, or any public library (communal center,
regional library, the qibbuz library, etc.).
Counting0/ schools. Schools with more than one

educational level (e.g., primary and intermediate),
were counted in each level.

SOURCES

Data are based on questionnaires, which were
filled out by librarians in schools. The questionna
ires were sent within the framework of a survey
conducted by the Central Bureauof Statistics with
the cooperation of the Ministry of Education and
Culture.

654

SELECTED PUBLICATION
SPECIAL SERIES

Reading and Other Leisure Activities of the
Jewish Population Aged 14 and Over 1969
1979

CHAPTER XXVII. JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA

GENERAL
Definitions, classifications and methodsofcom

putation correspond generally with those used in the
corresponding series in the other chapters of this
Abstract, except if otherwise stated.
"Gaza Area" in the tables and introduction inc

ludes also those areas in Sinai, which were administ
ered by the Israel Defence forces. As of April 1979,

ElArish, and asof April 1982, all Sinai, which were
returned to Egypt, have not been included. When
ever data do not correspond with the above rule,
details are given in the respective tables and intro
duction, below.

POPULATION
The population estimate 15 based onde facto

population,i.e. ,all the residents actually present in

82 Detailed data appeared in "SurveysonRadio Listeningand Television Viewing,OctoberDecember 19&0", ibid, No. 3,1981.
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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 other persons
who must support it according to the law,and which
are entitled to material assistance according to
regulations. For each family, the main causeof 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 family allo ,

wances and family allowances for veterans. When
ever there was more than one source, the main
source was stated.

Yearoffirstapplication: the year in which a file in
a welfare bureau was first opened, irrespective of
type of care or assistance granted.
Newfamiliesaddedlastyear: 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 forSocial Welfare Allowances in the
Ministry of Labour and Social Welfare. As of
1969/70 data include also families in the care of
welfare bureaux in East Jerusalem.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

87 SurveyofJewish Families ApplyingforAssist
ance to the Social Welfare Bureaux 1956/57

199 Survey on Budgets of Supported Families
1963/64

340 Surveys on Family Budgets in Special Populat
ions 1968/69

378 Family Expenditure Survey 1968/69, Part III
 Family Budgets in Special Populations

CHAPTER XXVI: CULTURE AND ENTERTAINMENT

BOOKS, NEWSPAPERS AND
PERIODICALS

Data on books published " were processed from
detailed questionnaires iflled out by publishers, and
data on newspapers and periodicals from the card
file of the National Library.

READING AND LEISURE
ACTIVITIES80

The data are based on the resultsof surveys held
by the Central Bureau ofStatistics together with the
Survey of Radio Listening and Television Viewing
in the Jewish population. The most recent surveys
were held in JanuaryMay 1979.

MUSEUMS8'

Data on museums were supplied by the institut
ions themselves.
As of 1970/71, local archaeological collections in

qibbuzim  which are open to the public upon
request  are not included; neither are included
collections in convents and in communal
institutions.

The general type of collection includes, since
1978/79, the Israel Museum (including the Rockfe
Her Museum), the HaAretz Museum and the Haifa
Museum. Up till that date, each oneof the 13 build
ings containing the displays of the HaAretz Museum
and the Haifa Museum were counted as separate

79 Detailed data appeared in "Books Published in Israel  198)/82", in ibid, 19S3, and "Daily newspapers and periodicals
published in Israel" 1978, ibid, No. 9, 1979.
80 Detailed data appeared in Special Series, No. 654.
81 Detailed data appeared in "Museums in Israel 1979/SO",Monthly Bulletin ofStatistics Supplement. No. 1, 1981.
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at 109{>, and is incapable of returning to his
previous work or any other suitable work, is
entitled to rehabilitation.

ACCIDENT INSURANCE

On 1 IV 1981 the Accident Insurance Law was
enacted, according to which the following catego
ires are entitled to allowances.
a. Workers who were injured but were not recogn

ized as work casualties.
b. Persons who do not work  for a period of

disability exceeding 14 days after injury.

MATERNITY

Maternity grant paid to every woman giving birth:
one partof the gram 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

ined by law. This allowance, which is financed by the
Government is paid for the third and subsequent
children. When not entitled according to the Dis
charged Soldiers Law, the following groups receive
an allowance at an identical rate:
a. Families receiving social welfare assistance 

financed by the Government.
b. Families of new immigrants who arrived in the

country after September 1, 1967  financed by
the Jewish Agency.

UNEMPLOYMENT

An unemployed person (employee) whohas com
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 setupon 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 as well as for participants in premilitaryeduca
tion and for those called up for emergency work

The Maintenance Law Assurance of Payment
provides for minimum means of subsistence for a
woman who received such judgment. If the debtor
does not pay, the law exempts the woman from
execution proceedings and requires the National
Insurance Institute to collect the full sum from the
debtor, according to the judgment.

CHILDREN

Children's allowance is paid directly by the Nati
onal Insurance Institute for every child in Israel
under 18 years of age. The allowance was determ
ined in July 1975 according to one allowance point
for the first and second child, and one and aquarter
points foreach subsequentchild, where each point is
worth the value ofan income tax exemption point,
fully linked to the Consumer Price Index and upd
a ted, since January 1981, four times a year  in
January, April, July and October.
Family allowancesfor veterans (according to the

Discharged Soldiers Law  Return to Work). This
allowance is paid to families oneof whose members
has served in the I.D.F. or other security arm def

SOURCES

Data were received from the Research and Plan
ning Department of the National Insurance Insti
tute. For detailed explanations on typesof benefit,
rates of insurance contributions, periodic changes
and their causes, see the monthlies, quarterlies and
annual publications edited and published by the
Research and Planning Departmentof 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
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ired age of70 for men and 65 for women (on certain
conditions, it is paid 5 years earlier). The pension is
at a rate of 169& of the average wage per single
person as defined in the National Insurance Law
and 2496 per couple. A supplement of 596 is payable
for each of the first two children.
Survivors pension by the law is paid to the widow

/widower of the insured person.
Payments according to special agreements and

other laws (noncontributory). In addition to paym
ents by the National Insurance Law to old people
and survivors, payments to aged persons and survi
vors 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 fromthepublic
for these payments and they are ifnanced by the
government treasury and the Jewish Agency by spe
cial agreements.
In this framework also, income supplement (pre

viously  social beneifts) is also paid to old people
and survivors whose main source of income is the
National Insurance pension. As of 1 I 1982, income
supplement is provided by the Income Support Law.

person, according to the level of dependence
on others.

d. Mobility
1 . Mobility allowance is paid to a person with

limited mobilitywho has a degree ofdisabi
lity of over 409?) and holds a valid driver's
licence and to a person with limited mobi
lity who has a degree of disability of over
(070, but does not hold a valid driver's
licence. The allowance is paid according to
the percentageof disability. A person enti
tied to the allowance who works to support
himself receives double the allowance ofa
person who does not work.

1. A standing loan is given to cover the taxes
on motor vehicles. The percentageof Stan
ding loan is as follow: for a person with
limited mobility holding a driver's licence
 according to the percentage of limita
tion on his mobility, for a person with lim
ited mobility not holding a driver's licence
 7596 of the percentage of limitation on
his mobility.

GENERAL DISABILITY

Disability benefit is paid to an insured person who,
as a result of a physical, mentaloremotional disabi
lity, caused by illness, accident ora congenital hand
icap, is unable tp'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 disability beneift is paid according to the level
of disability as determined by a disability
committee.
The full benefit for a single person is 2596 of the

average wage as defined by the National Insurance
Law, and37.596 for a couple, plus a supplement of
596 for each of the ifrst two children.
c. Special services. Severelydisabledpersonswho

.have at least 7596 disability, and who require
majoT assistance from others in order to carry
out everyday activities, are entitled to an all
owance for special services, which varies bet
ween 5015O9?> of the full benefit for a single

WORK INJURY

Insurance of work casualties grants, an insured
person, who was injured at work, the right to the
following allowances:
a. Injury beneifts: payment to a person injured at

work, who was absent from work for more than
two days but not exceeding 182 days.

b. Temporary disability pension: irregular pension
according to changes in the degreeof disability,
as long as the injured person's state is not stable.

c. Permanentpension paid to the injured person in a
number of ways:
1. Onetime grant for injured persons whose

degree of disability is between 59619$).
2. Monthly pension for injured persons whose

degree of disability exceeds 19'Jrf.

3. Capitalizationof themonthly pension. At the
disabled person's request, it is possible to
capitalize the benefit either in whole or in
part, in order to help in his rehabilitation.

d. Dependents' beneift to the survivors ofan insured
person who is fatally injured in a work accident,
and others dependent on him for support.

c. Medical treatment (includinghospitalization and
medical rehabilitation) through Sick Funds.

f. Vocational and economic rehabilitation. A person
injured at work, whose disability is fixed at least
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stated). As of 1974, the population includes poten
tial immigrants who were not included in the popu
lation in previous years. Rates for previous years
have been left unchanged.

Percent bed occupancy:

actual patient days

potential patient days according to regular
bedstrength

.xlOO

Coverageof reporting on immunization (percentages(
In the ifrst year:
numberofcases reported x 100

number 0/ binhs in ihe year preceding the
yearof reporting

In the second year:
numberof cases reported x |(lf)

numberof births two years beforethe year of
reporting
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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,only differentials
on investments whose redemption time has arrived
are registered, whereas when presented on an
income basis, they are registered for all investments,
which have matured during the year.

Income. Total income includes contributory
income by the National Insurancelaw, government
participation by the law, interest and linkage differe
ntials and government and Jewish Agency
allocations.

The number of insured persons in the National
Insurance Institute is based on an estimation comp
iled by the National Insurance Institute,as follows:

employees include also members of qibbuzim
and cooperatives;
selfemployed persons include also members of
moshavim;
persons who are neither emp/oyees nor self
employed include supported persons, students,
etc.
Collection: insurance fees collected from the

insured persons and insurers by the National Insur
ance Law.
The classificationofcollection from employeesby

the share of employers and employees is based 011

the assumption that the employers deduct from the
employees wages the amount as specified in the law.
Contributory benefits: monthly payments 10 the

insured by the National Insurance Law, which are
financed by the insurance fees collected.
The data are shown in budget years.

OLD AGE AND SURVIVORS

Old age pension by the National Insurance Law in
paid to an insured person whohas reached the requ
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Data on immunizations are based on reporting of
the Mother and Child Health Centers via the Sub
district Health Offices. They relate to the entire
population (excluding East Jerusalem).
Infectious diseases. The data are based on physic

ians' notifications to Subdistrict Health Offices on
cases of diseases which must be reported according
to the law. Notifications are, however, incomplete,
the degree ofcompleteness varying with the severity
of the disease and the possibility of inspection.
(Data on venereal diseases, tuberculosis and malaria
are not included in this summary). Data on malaria
are based on special notifications which are sent to
the Ministry of Health. The latter makesa follow up
of each case, verifies and completes the data.
Tuberculosis. The data were submitted by the

Department of Lung Diseases and Tuberculosis in
the Ministry of Health and are based on notificat
ions to the District Health Offices regarding every
patient making his first visit to a private practiti
oner, a clinic or a hospital in Israel.
Malignant neoplasms. The data are based on the

central registration ifle of cancer cases. Data do not
include melanoma of theskin andbenign neoplasms
of the nervous system. The data were submitted by
the Center for Registration ofCancer which is admi
nistered by the Unit of Chronic Diseases of the
Ministry of Health in cooperation with the Cancer
Fighting Association.
Suicides. The data were submitted by the Division

of Medical Economics and Statistics of the Ministry
of Health and they are based on special notifications
sent to the Division from the hospitals, from the
Institute of Criminal Medicine and from the Police.
Interruption of pregnancy. Data are based on

monthly reports from commissions for interrupt
ions of pregnancy to the Ministry of Health, and
were submitted to the Bureau by the Department of
Medical Economy in the same ministry.

DEFINITIONS

Typeofhospital is determined by the typeofbed.
Admissions to hospitalization include also interde

partmental or interinstitutional transfers.
General departments: departments in general hos

pitals  internal, chirurgic, pediatirc, ginaecologic
etc., as well as the Hansen Hospital.
Days of hospitalization: days of stay of patients

who were dischargedfrom hospitals during the year,
including days in the period preceding the reporting,
and the numberofdays during the yearunder review

in which beds were occupied, including days ofstay
of patients who have not yet been discharged.
Diagnoses in hospitalizations. The classification of

diseases is based on the eighth revision of the Inter
national Classiifcation of Diseases and Causes of
Death (the American Revision, U.S.A., 1968).
Hospitalized psychiatric inpatients: patients resi

ding in a psychiatric inpatient establishment 24
hours a day or who are on a short leave with a bed
reserved for them to return to.

Psychiatric daypatients: patients who attend for
psychiatric care at least several days a week, for
several hours a day or for the whole day.
Admissionsforpsychiatric hospitalization exclude

transfers from one establishment to the other.
Types of immunization. As a rule, three types of

immunization are used: triple vaccine (diphtheria,
tetanus and whooping cough) and an immunization
against polyomyelitis, by the Sabin method: gener
ally, 3 feedings of live weakened virus in the first
yearof life and a booster dose by a fourth feeding at
the beginning of the second year of life or at the end
of the first year of life.
Immunization against measles is given at the end

of the ifrst year of life or at the beginning of the
second year of life.

Tuberculosis: new casesor aggravationof the dis
ease, and cases discovered during the year even
though the infection is not new. Cases deifned as
"cured" (other than aggravations) are not included.
Suicides. Since 1967 suicide attempts are notcons

idered criminal offences and therefore only data on
actual suicides are received from the Police.

Interruptionofpregnancy is carried out according
to the law, as follows:
1 . the woman is under marriage age or over forty

years of age;
2. 2. the pregnancy is due to relations prohibitedby

the criminal law or incestuous relations, or to
extramarital relations;

3. the foetus is likely to have a physical or mental
defect;

4. continuance of the pregnancy is likely to enda
nger the woman's life or cause her physical or
mental harm;

5. family or social circumstances  (this article
was repealed by the Knesset in 1980).

METHODS OF COMPUTATION

Rates. In all the tables with rates, these were cal
culated by the average population (unless otherwise
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wholesale pirce index of industrial output or of the
consumer pirce index.
In thebusiness sector ("Other")estimates at cons

tant prices were calculated, for most items, using
relevant quantity indicators, such asnumberofdays
of hospitalization. For the item "medicines and
medical equipment bought by households", ths est
imates are obtained by deflating the current price
estimates by the increase in the appropriate item in
the consumer price index.
Fixed capital formation at fixed prices wascalcul

a ted using the building and equipment prices
indexes.
Revised estimates. Since 1978/79 expenditure on

health research by independent bodies is included in
national expenditure on health; this expenditure was
not included in the estimates for previous years.
Some insigniricant corrections were made to estim
ates published in previous Abstract, on the basis of
updated financial reports and other information.
Analysisof the developments inthe financing and

provision ofhealth services by sector is more reliable
when carired out as an average over a number of
years, because changes in a single year are affected
by varying practices and timing in the recording of
incomes and expenditures in the financial reports of
vairous sectors.

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 nonprofit institutions, based
on the financial reports of these institutions and
special questionnaires sent to them.

4. A processing of reports of contractors to the
local authorities, and direct reportsof the Mini
stryof Construction and Housing and the large
building companies, on the area of building
begun and completed.

5. Family expenditure surveys held by the Central
Bureau of Statistics.

6. Institutionsofhospitalizationin Israel  publi
shed by the Division of Medical Economics and
Statistics, Ministry of Health.

HEALTH SERVICES AND
MORBIDITY

The tables describe the existing health services,
the use of health services and the morbidity (other

than causesofdeath, which are presented inChapter
HI  Vital Statistics).

SOURCES

Persons insured insickfunds, visitsatphyskiansand
at mother andchild health centres. Thedataarebased
ה0 the Survey on Use of Health Services which was
conducted at the Central Bureau of Statistics in
April June 1981 (the previous survey was condu
ctedinOctoberDecember 1977).The investigation
wascarried outinthe frameworkof the Labour Force
Surveys (fordetailson the LabourForceSurveyssee
introduction to Chapter XII). The data relate to the
entire population, except qibbuzim, institutions and
the Bedouins in the Negev.
Hospitalizations, by diagnosis and age. The data

are based on the surveyofdischarge from hospitals
in which data are obtainedforeachdischarge from a
hospital (including interdepartmental and interins
titutional transfers). The data obtained include:
various demographical details; date of admission
to and discharge from the department; name of
department and diagnoses in case where there was
treatment. The survey includes all general hospitals
in Israel (including those in East Jerusalem). The
data in the table are estimates based partly on a
sample and partly on the procession of a census.

Hospitals, beds, movementsofhospitalizedpersons
andbedoccupancyofhospitals. The data were submi
tted by the Division of Medical Economics and
Statisticsof theMinistry of Health, and are based on
monthly reports of the hospitals.
Mother and child health centers. The data were

submitted by the Division of Medical Economics
and Statistics of the Ministry of Health and are
based on monthly reports of the Mother and Child
Health Centers.
Mental Health. Data on psychiatric patients were

obtained from the Epidemiology and Statistics Unit
of the Ministry of Health and are based on monthly
reports on admissions to and discharges from
psychiatric hospitals and psychiatric wards in gen
eral hospitals, including those of daypatients. The
Unit also receives individual notifications on every
patient admitted or discharged from the hospital,
which serve as a supplement and check to the data.
Also included are data on the presenceofday pati
ents. These data are obtained from the Division of
Medical Economics and Statistics of the Ministry of
Health.
Immunization and infectious diseases (incl. mal

aria) The data were submitted by the Epidemiology
Unit of the Ministry of Health.
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and services, subsidies, grants and other net trans
fers to other sectors (excluding the receiving and
granting of loans and their repayment). Govern
ment ifnancing does not include the subsidy compo
nent in Government loans, given at low interest or
not linked. Inclusion of this factor would increase
the Government's share in financing the health serv
ices. Transfers between sectors are determined by
entries in the government accounts. The correspon
ding entry in the accountsofothersectors is likely to
differ from the entries in the government accounts
mainly with respect to the period to which the tran
sfer relates.
Expenditure on healthbygovernment includesexp

enditure of the Ministry of Health in the ordinary
and development budgets and the expenditureof the
Ministry of Labour and Social Welfare,of the Unit
for Treatment of Nazi Victims and the expenditure
of the national institutions and the National Insur
ance Institute on health.
Expenditure on health bylocalauthorities includes

expenditure in the ordinary and extraordinary bud
gets of the Health Department and also the expendi
ture on medical supervision and dental treatment in
schools from the budget of the Education Depart
ment. It does not include expenditure on sanitation
services of the local authorities.
Expenditure on healthbyprivate nonproift institut

/0/!jincludesexpenditureofthosehealth institutions
not owned by the government, national institutions
and local authorities, and which do not operate on a
profit basis. The nonprofit institutions include,
inter alia, the various sick funds, public non
governmental hospitals etc.
Expenditure on health by the "Other" sector inc

ludes 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 equipment.

2. Classification of national expenditure on
health, by typeofservice
The expenditure וז0 health services of the govern

ment, local authorities, private nonprofit institut
ions and on services rendered ona commercial basis
was classified according to the economic branch of
the institutions rendering the service.
Economic branches are defined according to the

Standard Industrial Classification of All Economic
Activities 1970.
Household expenditure on purchases of medic

ines and medical equipment from proiftoriented

establishments were classiifed into one item and not
according to the industrial branch where they were
produced.
The category "public clinicsand preventive medi

cine" includes, inter alia, services of mother and
child health centers, health services in educational
institutions, prevention and treatment of diseases
and epidemics, preventive psychiatric treatment,
supervision of medical materials and supervision by
the Ministry of Health of sanitation services.
The category "Hospitals and research" includes,

in addition to hospitals, 1 ) schoolsof nursing, which
are generallyan integral partof the hospital in which
they operate, 2) convalescent homes, 3) outpatient
clinics whose activities cannot be separated. In
Table XXIV/2 expenditure on research of bodies
with independent budgets is shown as a separate
item. It should be noted that, in addition to this
expenditure, part of hospital expenditure is spent on
research, but this expenditure is an integral part of
the total hospital expenditure and cannot be separ
ated. In the category "dental clinics," dental labora
tories and dental technicians are also included, and
private medical institutes and laboratories are inc
luded in the category "private physicians."

The current expenditure perhospitalization day is

calculated for three types of hospital: general and
mental hospitals and those for chronic diseases. It is
obtained by dividing the total expenditure for each
type of hospital, by the number of days of
hospitalization.
Expenditureat fixed 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
ifxed prices of 1975/76 for the years 1976/77 
1981/82. The calculations were carried out separa
tely for each sector and typeof expenditure. For the
government, local authorities and private non
profit institutions the quantity changes in salaries
were estimated by deflating the currentprice estim
ates by the increase in the hourly wage rate. Paym
ents of wages and salaries of the abovementioned
bodies was about 70 per cent of their current expen
diture on goods and services. The estimates of cur
rent purchases of goods and services, at constant
prices, were obtained by deflating the current price
estimates by the increase in the consumerprice index
)excluding housing). Since the estimates for 1978/79
current purchases of general government and of
private nonprofit institutions, at constant prices,
were estimated by deflating speciifc items of purch
ases by the increase in the appropirate item of the
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CHAPTER XXIV. HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH

DEFINITIONS AND METHODS OF
COMPUTATION1*

The national expenditure on health includes cur
rent expenditure and fixed capital formation.
Current expenditure compirses the value of ad

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
civilian hospitals). It includes:
1 . The value of goods and services purchased dire

ctly by households from commercial bodies.
2. The value of services supplied to households by

the government, the national institutions, local
authoirties and nonproift institutions, at
reduced prices or free of charge. Having no
market prices, the value of these services is mea
sured by production expenses. Expenditure inc
luded is: labour expenses (wages and salaries,
other labour expenses and taxes on wages), and
net current purchases of goods and other serv
ices, (i.e. after deduction of sales). Expenditure
on interest and linkage differentials is not inc
ludcd. Consequently, ifnancing by loans as opp
osed to ifnancing by taxes and grants does not
affect the estimate of the value 01 the health
services. Depreciation on buildings and equip
ment is not included because of the difficulty in
measurement.
Fixedcapital formation includes expenditure on

construction of buildings and purchase of equip
ment for provision of health services.

National expenditure 0/7 health is classified by
sector and by type of service.
1 . Classification 0/national expenditure on health,
by sector.

The national expenditure on healthis classified by
the following sectors:
a. Government, including the National Insurance

Institute and the national institutions.
b. Local authorities (municipalities, local and regi

onal councils).
c. Private nonprofit institutions.
d. Other  including business enterprises and

households.
There is a distinction betweenthe operating sector

and the financing sector:
In the classiifcation by operating sector, the cont

ribution 0( each sector is measured by its direct
expenditure on goods and services (including paym
ents to production factors), irrespectiveofthefinan
cing sector. For example: all the expenses of
nonprofit institutions (such as the General Wor
kers' Sick Fund) on the purchase of goods and
services are recorded as expenditure of the institut
ions themselves and not as that of the other bodies
which ifnanced them.
The valueofgovernment health services does not

include payments of pensions (nor imputation of
payments to pension funds) for employees in gove
rnment health institutions. It is estimated that the
inclusion of this expenditure would increase govern
ment current expenditure and the cost per day of
hospitalization in government hospitals byaboul 10
percent.
In the classiifcationby/inancingsectorthe ifnance

by each sector is deifned as the total outlayon goods

78 C/. "National Expendituer on Health 1980/81" and Preliminary Estimate for 1981/82 in Monthly BulletinofStatistics
Supplement. No. 2. 1983.
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payments were not included. These payments were
included in the calculations of 1975. As of 1976,
other labour expenses include also V.A.T. on sala
ries paid by nonprofit and financial institutions.
Rentalsand maintenanceofcomputers: rentals and

maintenance for December in U.S. dollars; rentals
include payments for peripherials attached to the
computer. In cases where the computer is the prop
ertyof the institutions, rental and maintenance cha
rges were imputed according to the formula:

2096 of the cost price
12

+ monthly maintenance costs

Sizeofcomputer. The computers were classified in
5 size groups according to monthly rental for one
shift assuming that height of rentals reflects the size
of the system.

giant  $75,000 or more a month
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 diffe
rent peripherials, or with a different number of
memory size units, may have been classified under
different types.
There are also transf.rs between groups over the

years: increase in a size group after an addition of
peripherial equipment or decrease in a size group as
a result of depreciation.

Other expenses on data processing in institutions
where a computer was installed include: (a) expenses
on rentals and/or acquisitionofcomputer programs
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 operationof the
computer, including acquisitions and/or rentals,
such as: computer paper, punch cards and other
expendable equipment, magnetic tapes, disks, etc.,
and (c) other external expenses, such as expenses for
card punching, typing, etc., except data processing
in the computer.

Main memory: work capacity in which the com
puter performs the processings.

Terminal  including miniterminal: a device
connected to the computer (whether at the same site
or at some distance), andserves mainly for transmis

sion of data to the computer or receiving data from
it. The terminal may have some capabilityof indep
endent processing. The surveycovers only terminals
connectedtocomputers included in the surveyof the
respective year.
Terminals include also minicomputers which

operate mainly as terminals. Computers which have
been used as terminals, but most of the time have
been operated as independent computers, were inc
luded not among terminals, but among electronic
computers.
Telex instruments and teleprinters for telegraphic

transmissions which were partly used as terminals,
were not included among terminals. Terminals ins
tailed in the defense system which are connected to
computers included in the survey which do not
belong to the defense system, were not included
either.
Terminals were classified in three groups:

a. Display terminals: terminals equipped with scr
eens for displayof data transmitted to the computer
or received from it (whether by symbols or by
graphs).

b. Printing communication terminals: terminals
capable of printing data which were fed into the
computer or received from it.

c. RJE terminals: terminals which serve mqinly
for feeding in programs and data to the computer
and for receiving the results of the processing, but
may also be capable of carrying out some of the
inputoutput editing operations.

METHOD OF CONDUCTING THE SURVEY

Theframeofthesurvey. The listofestablishments,
where a computer is or has been installed, is obta
ined from the survey of the preceding year, from
companies marketing computers, from licenses for
imports of equipment and mechanization in the
Ministry of Industry and Trade, from advertisem
ents in the press and from professional publications.

METHODSOF INVESTIGATION

Data were obtained from questionnaires mailed
to all establishments included in the survey frame.

non



APPLICATIONS FOR
REGISTRATION OF PATENTS

(Table XXIII/9)

Source: Registrar of Patents, Ministry of Justice.
It should be pointed out that there is a time lag
between the application for registration and its
approval.

ELECTRONIC COMPUTERS AND
TERMINALS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS"

Thepopulationof the survey includes institutions,
establishments and service bureaus, in which a
computer operated. Some institutions where com
puters are installed and are ownedby 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. Neither were
included computers imported directly by private
persons and institutions.

Electronic computer is a device capable of absor
bing 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 of the process in a legible form. Not
included are: conventional accounting machines
(e.g. IBM. 6400), electronic desk calculators, etc.
Neither are included computers installed within
control or production control systems, or mini
computers which operate mainly as terminals.
Economic branch. Data are classified according to

the Standard Industiral Classiifcation of All Econ
omic Activities, 1970.
Typeofownership The typeofownership to which

the establishment belongs is determined in accord
ance with its principal ownership.
District. The classification by districts was made

according to the addressof the establishment where
the computer was installed.
Numberofemployedpersons: employed persons in

institutions where there isa computercovered by the
survey, whose main work is associated with the
computer. Through 1972, the professional emp
loyees were included in the surveys: professional

managersofautomatic data processing units, heads
of planning crews, system analysts, planners, progr
ammers, computer and terminal operators. Starting
in\913, additionalemployedstaffv/as included: key
punch operators, operators of conventional equip
ment, control personnel, coordinators, equipment
operators and other administrative staff connected
with the computer unit (e.g. scheduling clerks, libr
arians). As of 1974, scientificemployees whose main
work is connected with the computer and computer
technicians were also included in the survey. In 1976
input/output equipmentworkers werealso included.

All workers of the above types entered on the
Decemberpayroll (data for 1 973 refer to September)
are included even if they worked parttime only, as
well as workers temporarily 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 inc
luded. Neither does the survey include workers
whose work is connected with the computer in the
establishment, but are not workersofthe establish
ment and are engaged in piece work (external wor
kers), or who work inanother institution whichdoes
not own a computer and uses the services of the
computer. Scientists who use the computers in rese
arch and educational institutions but for whom this
is not their main work are also not included.
Wages and salaries, other labour expenses and

nonrecurrent payments:
a. Wagesandsalaries: gross, paid to employed per

sons (according to theabove definition) in Dece
mber 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
salariesof December 1975 include taxablepayments
which were not included before, such as: participa
tion in maintenanceof vehicles, telephone mainten
ance, etc.
In calculating the average salary ז6ק employee

)Table XXHI/IO) through 1974, nonrecurrent

77 Detailed results on the Survey of Electronic Computers 1980 were published ibid. No. 11, 1981.
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nion, in which all data are for academic years).
R <S Dfromintramuralifnance. Data are basedon

estimates and imputations which were based on
budget sheets and interviews with the universities1
staff (see publication No. 502).
Separatelybudgetedresearch. Data were collected

fromRA D authorities and accounts departments
of universities (see ibid(.

EXPENDITUREONRAD IN
RESEARCH INSTITUTIONS

(Table XXIII/5)

The survey on research institutes covers institutes
employedinRAD in natural sciences, agriculture,
medicine and engineering. Data were collected on
expenditureonRAD in the smallest unit of each
institute for which separate accounts were kept".

RAD IN INDUSTRY
(Tables XXIII/7; 8")

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Establishments, salary and other labour expenses:
see definitions in introduction to Chapter XIV 
Industry.
Materials andenergy: raw and auxiliary materials,

tools and instruments with a durability of less than
one year; fuel, water, electricity, etc.
Paymentsto externalfactorsforR A D work do not

include patent fees.
Investments: in buildings, machinery and

equipmentforRA 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 nonproift institutions
and the diamond branch.
The frame of the list ofestablishments covered by

RA D surveys consists of:

 a listofestablishments employed inR&Din the
previous survey year;

 other industrial establishments engagedin R&D
in the survey year, information on which was
derived from the industry and crafts survey in
that year and from administrative sources (gove
rnment and research institutions).

PERSONS EMPLOYEDIN R&D
RESEARCH INSTITUTIONS

(Table XXIII/5)

DEFINITIONS

Persons employed in R A D: any graduate who
workedinRA Dat least partof his working time
during the surveyed year.

SOURCES

Data on research personnel were compiled from
personal questionnaires which were filled out by
researchers.

INDUSTRY
(Table XXIII/8)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Persons employed in R <£ D: any person who
workedinRAD at least part of his working time
during the surveyed year.
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 empl
oyed in jobs that require academic degrees.
Practical engineers and technicians include empl

oyed persons holding diplomas of practical engin
eers and technicians or persons with similar
education (i.e., persons having practical experience
or laboratory assistants and draughtsmen).

SOURCES

Data on university graduates, practical engineers
and technicians were collected in the framework of
the surveyofRAD in industry.

75 See ibid. No. 4, 1980.
76 See ibid.. No.2, 1979.
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594 Kindergartens and Schools in Local Authori
ties 1977/78

603 Recipients of Degrees from Academic Institut
ions 1970/711976/77

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 kind
ergarten and School Pupils 1976/77

643 Persons with Academic and PostSecondary
Education 1974

655 Staff in Universities 1977
663, 694 Education and Employment of Graduates

of Israeli Universities 1979, Vols.I II
701 Schools and Kindergartens 1980/8 1

712 Students in Universities  Studies, Employ
ment and Sources of Income 1978/79, Vols.
I [I

714 PostSecondary and Higher Education Insti
tutions (excluding Universities) 1980/81;
1981/82

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961,
Publications Nos. 15, 18, 21, 29, 30, 34, 35.

CHAPTER XXIII. RESEARCH AND DEVELOPMENT

EXPENDITURE ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT

Data in this chapter refer chiefly to input in rese
arch and development in universities, industry and
research institutes. Data are based on surveys,
which were conducted in cooperation with the Nati
onal Council for Research and Development. The
sources and methodologyof the surveys have been
published inNos. 502 and 704 of the special series
for universities and industry respectively and in the
Monthly Bulletin of Statistics  Supplement 110.4,
1980 for research institutes. The definitions and
classifications used were adjusted according to int
ernational recommendations of UNESCO and the
Organization for Economic Cooperation and
Development.
Research and Development (R&D) is methodical

and original activity intended to create new scient
iifc and technological knowledge, or to discover a
new application of existing scientific or technolog
ical knowledge.

TOTAL EXPENDITUREONRA D
(Table XXIII/1)

DEFINITICNS AND EXPLANATIONS
Government and nonproift institutions: govern

ment ministries, 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(.

Industryandagriculture: 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. Theseries includes
data on the defence system, and on expenditure on
buildings belongingtoRAD in the various sectors.

The data refer to the ifnancial year 198 1/82 (April
1981March 1982) and the data for the academic
year (October1981September 1982) in the univer
sities were adjusted accordingly.

EXPENDITURE ON
R<cfD IN UNIVERSITIES

(TablesXXIII/24)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Separately budgeted research: research financed

outside the intramural budgetof the academic insti
tution and for which separate accounting is
conducted.
Fieldof science: the ifeldof the organizational unit

in whichR<efD are conducted. The classification
was made according to Codesfor Subjects qfAcad
emic and Post Secondary Studies, Central Bureau of
Statistics (Hebrew only) 1974.
Data on universities' staff are presented in Cha

pter XXII.

SOURCES

Data for 1970/71 are for budget years and since
1974/75  for the academic year (excl. the Tech
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luded. Figures relate to the middle of the
schoolyear (including students who were admitted
in the second registration session) and do not inc
lude students who cancelled their registration up to
that session.
As of 1975/76 data are based on processing tui

tion ifles of the institutions according to the situa
tion in January  April of the respective school
year, with the addition ofcompletions (estimates)7 '.
The tables include all Israeli and foreign students

(who are temporary residents in Israel) who study
for a degree. In Table XXII/36, Israeli and foreign
students studying in special academic programmes
(not for a degree) were also included.
In Table XXH/16, the data up to 1974/75 are

based on a census of students; the data for 1977/78
and 1978/79 are based on a sample of students and
those for 1980/81  on lists of tuition fees of the
universities and the population register.

In Tables XXII/37and XXII/38 the fieldofstudy
is determined by the main subject, except for rese
arch studentsof medicine in the Hebrew University,
who were classified up to 1969/70 according to the
faculty in which theystudied and as of 1970/7 1 , they
have been classified according to the scientific field
they have taken. Students for diplomas do not inc
lude students for both adegree and a diploma, who
have been classified according to degree only.
Data for 1978/79 in Table XXII/39 are based on

a sampling survey of students.72
The data in Table XXII/40 are based on a survey

conducted in 1980/81 on a sample of students who
began their ifrst degree studies in 1976/77.
Applicants'1. Data for Table XXI1/41 are derived

from the filesofapplicants for ifrst year studies for
first degree of the universities. The figures in the
table relate to applicants (persons) and to applicat

ions (the number of universities applied to by the
applicant).
Recipients of degrees". Up to 1964/65, figures

were presented only for recipientsofdegrees. As of
1969/70, Tables XXII/42 and XXII/43 presentalso
data for recipients of academic diplomas (i.e., dipl
omas granted to holdersof academic degrees only).
Recipients of diplomas include those who received
only diplomas duirng the surveyed year; those who
received both a diploma and a degree were classiifed
according to the degree. Recipients of an M.D.
degree were included among recipients of second
degree.
Academic staf.f Table XXII/44 presents ifgures

on academic staff (employed in teaching and rese
arch) relatingto persons and not to posts. The table
shows a national total of persons (afterdeduction of
duplication caused by persons working in more than
one institution). Data in Table XX11/45 refer to the
equivalentofwholeposts(incl. summingup ofpa rt
time posts). The data in these tables are based on
processing from the salary ifles of the universities,
according to the situation in January of each year.

The Open University. The data appearing in Table
XXII/46 were supplied by the Open University and
include pupils in the academic track only. Numbers
relate to registrations (persons making the ifrst pay
ment). Year of study was determined by the credit
points amassed by the pupil.

ADULT EDUCATION

Data for Table XXII/47 were provided by the
Ministry of Education and Culture, whereas data
for TableXXI1/48 were provided by the Ministry of
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 Characteristics of Pupils in Pri
mary Education and Intermediate Schools in
Local Authorities 1972/73

539 Services to Pupils in Primary Schools of the
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

71 See "Students in Universities 1981/82", Monthly BulletinofStatistics  Supplement, No. 4, 1983.
72 See Special Series No. 678 and No. 712.
73 See "Applicants for First Degree Studies in Universities 1981/82", Supplement to the Monthly bulletinofStatistics, No. 3,

74 "Recipients of Degrees from the Universities 1980/81", ibid. No. 5, 1982.
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Grade (Table XX1I/27)helped in the compilation of
the estimate.
Graduatesof the 12thgrade (Table XXH/27, 28)
The data are based on the Surveyof Graduates of

12th Grade in 198I/826*, which was conducted by
the Central BureauofStatistics in 1982/83, together
with the annual census of Hebrew and Arab educa
tion institutions. The institutions reported in this
survey on the number ofgraduates of 12th grade in
1981/82 and on the typeof examinations to which
these graduates were admitted. In vocational sch
ools the reporting referred to graduates of secon
dary technical track only and it presented the type of
examination in each subject.
It should be noted that there may be a difference

between the number of secondary technical trend
pupils at the beginning of the 1981/82 year and the
number of those who graduated in this trend. This
difference results from the transitionofpupils from
one trend to the other during the year. 9O9i of the
institutions responded to the survey. The datapubli
shed relate tototalgraduates. For graduates ofinsti
tutions which did not report on typeofexamination,
this datum was imputed according to the distribu
tion of graduates in institutions which did report,
and according to classification into respective
groups by type, sex and supervision.
Pupilsinpostsecondaryandhighereducation(exc

luding universities). Data on students in colleges are
based on an annual census. Up to 1979/80 students
iflled outapersonal questionnaire (Tables XXII/24,
33)".

The decrease in the number of teacher training
colleges as against 1980/81 derives from closing
down and merging of institutions. Data on other
postsecondary and higher education institutions
are based on annual censuses of postsecondary
study institutions which are conducted by the Cen
tral Bureau of Statistics (Table XXII/33).6' In the
table students were classified by trend. A few trends
which resembled each other in their field of study,
were merged into groups, as follows:

Paramedical courses include laboratory staff,
physiotherapy, occupational therapy(till 1980/81(,

Roentgen technicians, dentists' assistants, and bio
technicians (as of 1982/83).
Arts include: music, plastic arts, theatre and

cinema.
Other trends include: tourist guides and travel

agents, social and public workers, youth instructors
etc.
Audiovisual equipment ■ in schools (Table

XXII/29). The data are based on the Survey of
AudioVisual equipment™ in primary and post
primary schoolsof the Hebrew andArab education,
conducted by the Central Bureau of Statistics in
1982/83. The survey questionnaire included a deta
iled list of types of audiovisual equipment (i nstrum
ents and software). The institutionswere required to
inform of the types ofaudiovisual equipment at
their disposal and on the amount ofarticlesof each
type at their stock.
Institutions which constitute one administrative

unit with studies in several education levels (e.g.
intermediate and secondary classes) filled in one
questionnaire only in which they reported on total
equipment, which is shared by the different levels.
Since this phenomena relate mainly to intermediate
classes attached to secondary schools, dataofr these
two levels are presented together. Primary schools
to which intermediate classes are attached were cou
nted together with the intermediate institutions; this
is the source of differences in the numberof educa
tion institutions between this table and Table XII/9.

UNIVERSITIES

DEFINITIONS AND SOURCES

Students. Up till 1963/64 the data were provided
by the universities. From 1964/65 till !974/75, data
on students were processed in the Central Bureau of
Statistics, according to questionnaires filled out by
the students. Along with the source, the definitions
and the survey period were changed. Data up to
1963/64 relate to the beginning of each school year,
and include any student in an institutionof higher
education. As of 1964/65, only students fora reco
gnized degree, who pay tuition fees, have been inc

gg^te"^y^oi^y^m\nAuonscX\2^Gx!idtQx2A\1Mesin\9il/l9i2"msenesofPamphletsofEducationandCultureStatistics,
No. 137 (Hebrew only).

69 See PostSecondary and Higher Education Institutions (excluding Universities) 1981/82, Special Publication No. 714 and
"Education Institutions 1981/82" (Preliminary data) (Hebrew only), Supplement totheMonthlyBulletinofStatisticsNo. 5, 1982.

70 See "Survey of AudioVisual Equipment in Schools  1982/83", in SeriesofPamphletsofEducation and CultureStatistics
No. 138 (Hebrew only(.
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primary schools (about 40), were counted as
separate secondary institutions. As of 1979/80,
they were included with institutions in which
they functioned; hence the difference in the data
between 1978/79 and the following years.

3. Posts of kindergarten teachers in kindergarten
classes attached to prim.iry schools, and of
teachers in 9th grade classes attachedto primary
schools, were counted as of 1979/80 among the
teaching posts and work units in primary
schools. Up to 1978/79, these posts and work
units were included at the appropriate level.

SOURCES

The data in TablesXXII/945, referring 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
Education and Culture64 (see below).
Children aged 25 inkindergartens^5 . (Tables

XXII/12, 21). In the Hebrew education the data for
24 year olds are based on the 'Survey of
Kindergarten Attendance which has been condu
cted since 1972/73 every year by the Central Bureau
ofStatistics together with the Labour Force Survey.
Up till 1975/76, the survey included only thoseaged
3 4, and since 1976/77 also those aged two. Till
1972/73, data were based on annual kindergarten
censuses. For children aged 5, an estimate was
compiled.
In the Arab education, the data are based on

reports supplied to the Ministry of Education and
Culture.
Teaching staf.f The data on teachers (Table

XXII/30) in 1981/82 are estimates based on a
census and on surveysof teaching staff. In 1974/7566
a censusof teachers in the intermediate schools and
in teacher training colleges was carried out, with a
sample surveyof teachers in postprimary schools in
the Hebrew education; on teachers at all levelsof the
Arab education data were also collected.
In 1980/81, a census of teachers was conducted in

intermediate and secondary schools of the Hebrew

and Arab education as well as in unofficial
institutions in the primary education and in teacher
training colleges.
As for official teachers in pirmary schools of the

Hebrew and Arab education, data were processed
from the payrolls of the Ministry of Education and
Culture.

In 1982/83 data on teaching posts and workunits
aer based on the annual census of teaching staff
which the Bureau conducts in intermediate and
secondary schools and on processing of payrolls of
teachers in primary schools and teacher training
colleges.
Ageand originofpupils. Data on children aged 24

in kindergartens (Tables XXII/12and XXII/21) are
compiled in a special survey and for children aged
5 an estimate is given. Data for 1981/82 on
primary and intermediate schools in Tables
XXII/1315, 21,23 are estimates and are based on
special censuses of pupils carried out by the Central
Bureau of Statistics; The last census was conducted
in 1979/80 and the previous census was carried out
in 1976/77." Data 0/7 postprimary education are
based on processings of the Ministry of Education
and Culture's pupils file.
Percent socially deprivedpupilsinprimary schools

(Table XXII/22). The Ministry of Education and
culture compiled the data according to the ifndings
of special censuses of the above mentioned pupils.
Twelfth gradepupils in genera! secondary schools

(Table XXII/25). Data are based on a survey the
Bureau conducted in 1981/82, in which listsof these
pupils were received. For each pupil, the subjects
and study units he took were speciifed as well as the
type of examinations for which he prepared.
Response amounted to 869?> of tptaKpupils of the
Hebrew education who learned according to the
program enacted after the reform in matriculation
examination and to 949i of pupils in the Arab
education.
Pupils entitled to matriculation certiifcates (Table

XXII/24). Data as 0/~ 1974/75 are estimates.
As of 1981/82, the estimate includes, in addition

to general secondary schools, also continuation cla
sses. The ifnding of the SurveyofGraduatesof12th

64 See "Education Institutions 1982/1983" inIhe Supplement tothe Monthly BulletinofStatistics, No. 7, 1 983 (Heberw only.}
65 See "Kindergarten and Day Nursery Attendance among Children Aged 24 in the Jewish Population, OctoberDecember
1981" ibid. No. 10, 1982

66 See Education and Pedagogical Training in the Teacher Colleges 1974/75, Special Publication No. 578, and "Education and
Pedagogical Training of Teachers" in Teacher Training Colleges 1974/75 (Hebrew education) in Supplement to the Monthly
BulletinofStatistics, No. 6 1976;"EducationandPedagogicalTrainingof Intermediate School Teachers 1974/75"(Hebrewonly),
ibid, No. 7, 1976; "Education and Pedagogical Edcationof Teachersof PostPrimary Education, 1974/75" (Hebrew Education)
)Hebrew only) ibid.. No. 12, 1976; "Teachers in Schoolsof !he Arab Education" (Hebrew only) ibid.. No. 7, 1977.
67 See DemographicSocial Characteristicsof Kindergarten and School Pupils 1976/77, Special Publication No. 629.
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Graduates of 12th grade (Tables ,ר1/2\^ר\ 28):
Pupils of all types of secondary schools who
completed their curriculum in the 12th grade and
were admitted to examinations  external or
internal  for oneof the types ofdiplomas granted
at the end of studies. In vocational schools, only
graduates of the 12th grade in secondary technical
track (S.T.T.), most of whom are admitted to
matriculation examinations, were included. Pupils
were classified according to the type of
examinations to which they were admitted,
irrespectiveof whether they were actuallyexamined
or whether they passed the examinations.

Type of examination refers to the external
examinations of the Ministry of Education and
Culture. The typeof examinations is determined in
accordance with the typeof diploma granted due to
these examinations. In general secondaryschools, in
continuation classes and in agricultural schools, a
distinction is made between matriculation
examinations and examinations for a secondary
ifnal diploma. In vocational schools, a distinction is

made between full matirculation examinations,
examinations for a full vocational ifnal diploma
which consists of one compulsory matriculation
examination, and examinations leading to a
vocational ifnal diploma which consistsof2ormore
matriculation examination. Graduates who where
not admitted to anyof these typesofexaminations
were classified as "not admitted to any exami
nation" (external) even if they passed examinations
in the school's internal examinations.

Pupils studying mechanics and practical
engineering in vocational secondaryschools. In 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, the pupils
were included according to their place of study 
i.e. among those studying in vocational secondary
schools (Table XXII/11 and other tables on post
primary education). Only in Table XXII/33, which
shows the total extent of studying at the post
secondary level, were these pupils included (about
1,600 in 1982/83) among the students of the post
secondary educational system. As a result, there are
differences in the total studying in postsecondary
education between Table XXII/11 and Table
XXII/33 (see below).

Graduates of matriculation examinations (Table
XI1/24). The data for each year refer to internal and
external pupils who passed all the examinations at

the various sessions of that year, including those
who made up examinations which were outstanding
from previous years.
Pupils in postsecondary and higher education

excluding universities (Tables XXII/1 1, 33, 34). In
Table XXII/33 the total extent of studying in post
secondary education, in all frameworks, including
pupils in 13th and 14th grades in vocational
secondary schools, is presented as well as students in
the intermediate school track in the 'Oranim'
seminar, whoare registered at the Haifa University.
In Table XXII/1 1 those studying inteacher training
colleges, and other postsecondary institutions are
shown separately except the above mentioned
.students in the 'Oranim' seminar, who were
included in the Haifa University and 13th and 14th
grade students in vocational secondary schools, who
were included in postprimary education in this
table. In Table XXII/34 data are given on teacher
training colleges in general (incl. the above
mentioned students in the 'Oranim' seminar).

It should be mentioned that in addition to this,
postsecondary studies are held in the 'great'
yeshivot (for pupils aged 18 and over)and these were
included in Table XXII/1 1 in 'other' institutions
outside the educational system.
Those studying practical engineering and

mechanics in the framework of the Government
Institution for Technological Training were also
included in Table XXI1/48, among the total
studying in this institute, together with those
studying in courses not on the postsecondary level.
Pupils in teacher training colleges (Tables

XXII/1 1, 33, 34). Only those pupils who took part
inregularpostsecondaryorhigher studies according
to the curriculum accepted in those institutions and
leading to qualiifcation as a teacher, were
considered. Not included in the summaries are
pupils who do not ift into this definiton: those who
studied in complementary courses, in preparatory
classes or in courses for training infant nurses, as
well as qualified teachers in third year studies for
"senior qualiifed teacher" diploma (a totalofabout
5,000 in 1982/83).
Arab education. Changes in the counting of

institutions, classes, pupilsand teachingposts (Tables
XXII/10, 11, 17, 20).
1. Pupils in 9th grade classes attached to primary

schools, as well as classes, were counted as 0(
1980/81 among pupils and classes in secondary
schools. In 1979/80, and 1978/79, they were
included in primary schools;hence the difference
in the data.

2. Till 1978/79, 9th grade classes attached to
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the number of administrativeorganizational units.
When counting according to typeof study, each

multitrack school was included in each of the types
of study held there, in order to indicate the overall
extent of each type of study. These deifnitions were
used to calculate average sizes of schools in Table
XXH/18.
Preparatory schools in East Jerusalem were inc

luded with intermediate schools.
TeachingStaff (Tables XXH/10, 3032, 34, 35).
Teaching post: the work of a teacher in a school

consists of one organizationaladministrative unit,
not taking into consideration the vairous 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 total ofposts 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
0/0^ only. (Tables XXU/10, 30). This definition is
applicable also to teacher training colleges (Table
XXII/34). When counting teaching posts in vocati
onal and agricultural schools, professional instruc
tors' posts were also included.
The data on teaching posts in primary schools

include only teaching financed from the Ministry of
Education and Culturebudget; teaching financed by
the local educational authority, the parents' commi
ttee, 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
primary education(including intermediate schools),
24 hours per week, in teacher training colleges, 21
hours per week. The number of work units was
calculated by dividing the total number ofhours by
the corresponding number of hours allocated to
each typeof school. When calculating work units in
agricultural and vocational schools, hoursof guid
ance given by instructors engaged in practical work
only, or in teaching and practical work (teacher
instructors) were taken into account (Tables
XXII/30, 34).

Teacher. Teachers who taught in more than one
post in one levelofeducation were counted once only
in that level. Those who taught in different levels
were counted once in each level in which they taught.
The total of teachers is an estimate, in the compiling
of which the large number of posts in the educati
onal levels was accounted for and consequently,
each teacher was counted only once. (Table
XXII/30(.

Pup17j(TablesXXII/ll15,1828;33;34)
Children in kindergartens (Tables XXII/U, 12,

21). Up to 1971/72, only children aged 34 who
attended municipal and public kindergartens, were
included. As of 1972/73 children aged 34, who
attended private kindergartens were also included.
As of 1976/77 two years old children, who attended
municipal and private kindergartens were included.
Pupils, by age. The age of the pupils in Tables

XXII/12, 15, 21 and 33 was calculated according
to the situation at the end of thecalendar year. Data
on the population of the relevantages, referring also
to the end 0{ the calendar year, were used to calcu
late the rates of attendance.
Socially depirved children (Table XXJI/22). A

pupil is defined as socially deprived by the Ministry
of Education and Cultureif the group to which he
belongs has relatively low chances to succeed in
studies. Groups are characterized by origin, father's
education and number of children in family. In the
table, pupils were classified according to the percen
tage of pupils in the schools in which they learned.
Pupils in general secondary schools (Table

XXII/25).
In the Hebrew education: 12th grade pupils in

general secondary schools and in schools supervised
by the religious education section; 12th grade pupils
in external schools, in other religious schools and in
yeshiva schools for youths, who do not study accor
ding to the reform in matriculation examinations.
In the Arab education: 12th grade pupilsofsecon

dary schools  official and nonofficial, and in East
Jerusalem  students of state schools only. Only
pupils who are prepared by the school for matricula
tion examinations are included in the table. Pupils
were classified according to the number of study
units they took within 3 years in eachof the compul
sory subjectsin grades 10 12.

A study unit is composed of 3 weekly study hours
within one year of study.

The track andsubjects in vocational schools (Table
XXII/26).

The track was determined, inter alia, according to
the levelof learning, to the relation between general
and practical learning and to the typeofdiploma for
which pupils are prepared.
In the practical and the regular tracks, pupils are

instructed for government diplomas, whereas in the
secondary track mostpupils are instructed forvocati
onal matriculation examinations.
The subjects are the trends of qualification in

vocational schools.
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previous years, these kindergartens were included in
"other institutions".
Schools,according10 levelofeducation.as follows:
Primary education includes primary schools (offi

cial and recognized) and special schools. From
1977/78 onwards, most schools for working youths
were included among the special schools.
Poshprimary education includes intermediate sch

ools and secondary schools, both onetrack and
multitrack. In secondary 50150015, studies are held
in the framework of a number of typesofeducation
 general secondary, continuation classes (in qib
buzim and moshavim), vocational and agricultural.
Studies are organized according to the Ministry of
Education and Culture curriculum and entitle the
pupils to matriculation certiifcates and certificates
of completion of studies.
Postsecondary and higher education (non

academic) institutions. The postsecondary level inc
ludes the following institutions which are defined as
postsecondary by their admittance requirements
(full secondary education or equivalent) and by the
length of courses, but where the studies are not
universitary: teacher training colleges, other post
secondary institutions.
Some of these institutions have received recogni

tion, or permission from the Higher Education Cou
ncil allowing them to hold higher studies in certain
study tracks authorized for that purpose, leading 10

a "bachelor's" degree, such as B.F.A.  Bachelor of
Fine Arts, B.Mus.  Bachelor of Music, B.Ed. 
Bachelor of Education.
Universities: the Hebrew University, the Tech

nion, Tel Aviv University, BarZlan University,
Haifa University, Ben Gurion University of the
Negev, the Weizmann InstituteofScience. Data on
the Open University are presented separately in
Table XXII/46.
Arab education. In the educational system, the

following were included: official kindergartens, and
at the primary and postprimary levels, all official
schools and those nonofifcial schools supervised by
the Ministry of Education and Culture; government
schools and schools run by UNRWA in East Jerus
alem. Private institutions in East Jerusalem, and,
since 1978/79, unofifcial 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 are
included. I
NonJewish pupils  Moslems, Druze, Christ

ians, etc.  study in the Arab education. From

1977/78 on, according to a decisionof the Ministry
of Education and Culture, schools. in the Druze
villages were defined as the "Druze Sector" and
placed under the supervision ofaseparateadminist
rative unit. For separate data on the Druze sector,
see Table XXII/23 and Supplement tothe Monthly
BulletinofStatistics No. 7, 1983. As of 1981/82, the
"Druze Sector" includes also institutions in The
Golan.

OTHER INSTITUTIONS

In addition to the institutionsof the educational
system, studies are held also in institutions deifned
as "other", which include: at the primary level 
institutions such as Talmud Torah schools; at the
postprimary level  "small" yeshivot, vocational
schools for apprentices, industrial schools, homes
for juvenile offenders and courses for training pra
ctical and infant nurses; atthe postsecondary level
 "great" yeshivot for boys aged 18 and over, in
which religious studies are held.

EXPLANATIONS TO THE TABLES

Kindergartens, Schools and PostSecondary and
Higher Education Institutions (excludinguniversities)
(TablesXXII/9 XXI1/15, and XXII/17
XXII/35).
Kindergartens. From 1978/79 onwards, data on

the number of kindergartens are not published in
Tables XXII/9, XXII/IO and nor are data on tea
ching posts in kindergartens (see "Sources" below).
Data on children in kindergartens are published in
Tables XXII/11, 12, 21 and 23.

Schools (Table XXII/9)
Countingof schools. Schools in which studies are

held at more than one level (such as primary and
intermediate), or more than one typeofschool (such
as intermediate and secondary) were counted at
every level  or type of school, whereas in the
"total" line they werecounted 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 typesof education in them.

Secondary schools in which coursesofone type only
are given (such as general or vocational) ^1£^ inc
luded among the onetrack schools, whereas schools
in which courses of more than one type are given
(such as: general and vocational), were counted once
only among the multitrack schools (and in the "t
otal" line of the secondary schools) in order to give
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Israel Standard Industrial Classiifcation 1970.
Households' expenditure on buying textbooks and
stationery from commercial bodies were classified in
another item, and not by the industrial branch in
which they were produced.
In accordance with the standard classification,

the education services branch does not include sch
oolsofnursing which are usually combined with the
hospitals in which they are functioning.
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 sch

ools and higher educational institutions does not
include expenditure out of income earmarked for
research, but includes expenditure on research
which could not be separated from the teaching
budget of these institutions.

Expenditureatifxed prices. In TableXXI1/5 est
imates are given ofnational expenditure on educa
tion and its main components at fixed prices of
1970/71 for 1971/72  1975/76, and at prices of
1975/76 for 1976/77  1981/82. The calculations
were carried out separately for each sector and type
of expenditure. For the government, local authoir
ties and private nonprofit institutions, the quantity
changes in salaries were estimated according to the
changes in the number of work units.
Current expenditure on goods and services was

calculated, in most cases, by deflating the compon
ents according to the consumer price index.

Fixed capital formation at fixed prices was calcul
a ted using the building and equipment price indices.
New series. Complementary data were added to

the estimates for 1974/75 onwards to extend cove
rage of national expenditure 071 education and mea
suring methods were improved.

In order to make a comparison with estimates for
previous years possible, Table XXIl/5 presents est
imates atcurrent and fixed prices for 1974/75 which
were prepared according to the previous methods.
Revised estimates. In comparison with the previ

ous Abstract, estimates of expenditure on educati
onal services rendered on commercial (the "other"
sector) for 1976/77  1979/80 have been revised
according to the ifndings of the Family Expenditure
Survey 1979/80.

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 nonporfit 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 reportsof the Ministry o/
Construction and Housing and the large buil
ding companies, on the area of building begun
and completed.

5. Family expenditure surveys held by the Central
Bureau of Statistics.

EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS
ON EDUCATION, CULTURE AND

ENTERTAINMENT
Data in Table XXII/8 refer to the following

items of expenditure: educational services;
newspapers; literature; stationery; cultural,
sportive and entertainment shows; convalescence;
excursions, durable culture and entertainment
articles, hobbies and toys.

The source of the data is the Family Expenditure
Survey 1979/80  see explanation in Chapter XI.

As for sampling errors in the table  seeexplana
tion in Family Expenditure Survey 1979/80, no. 691
of the Special Series.

EDUCATION
GENERAL DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

This chapter presents data on studies in institut
ions in the educational system (Tables XXII/9
XXII/45) and in "other institutions" (Table
XXII/11) in the Hebrew and the Arab education
(including the Druze sector). In addition data are
presented on studies in the frameworkof adult edu
cation (Table XXII/47, 48).

THE EDUCATIONAL SYSTEM

The educational system includes the following
institutions, classiifed according to level and type:
Kindergartens (including day nurseries)' munic

ipal, public and private, compulsory (for children
aged5) and precompulsory (for children aged 24).
Private kindergartens for children aged 34, and all
kindergartens for children aged 2 were included in
the educational system from 1977/78 onwards. In
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the institutions themselves and not as that of the
other bodies which ifnanced them.
For kindergartens (compulsory ages) and pri

mary schools, the salaries paid to the teachers and
kindergatren teachers by the Ministry of Education
are included in government expenditure, whereas
maintenance of these institutions, for which the
local authorities are responsible, is included in the
expenditure of the latter.

In the value of government educational services,
expenses on payment of pensions (nor allocations
for payments to pension funds) to employees in
government educational institutions were not
included.
Financing by sector is defined as its totaloutlay on

goods and services, subsidies, grants and other net
transfers to other sectors (excluding receiving and
granting of loans and their repayment). In govern
ment financing, the subsidy component in govern
ment loans given at low interest or not linked was
not included. Transfers between sectors are determ
ined by entries in the government accounts. The
corresponding entry in the accountsofothersectors
is likely to differ from the entries in the government
accounts mainly with respect to the period relating
to the transfer.
The analysis of development in ifnancing is more

reliable when based on a number of years rather
than on a single year, because of the possibility of
irregular movements influencedby the timingof the
recording and by adjustment of the reporting year to
the financial year.
Expenditure on educationby government includes

the following items:

a. Expenditure of the Ministry of Education and
Culture in (he ordinary and development bud
gets. It does not include the following budgetary
items: nutrition, youth department, premilitary
training (Gadna), science, culture and art, religi
ous education, sports authority and physical
education, department of antiquities and
museums;

b. Expenditure of other ministries on the following
budgetary items: Jewish religious schools and
rabbinic theological seminars (Ministry 0( Reli
gious Affairs), the Institute for Training of
Social Workers, the College forTraining of Edu
cation and Attendance Workers; Vocational
Training Department (Ministry of Labour and
Welfare), nautical training (Ministry of Trans
port), Telecommunications School (Ministry of
Communication), and postsecondary schools

of governmental companies, such as the
Tourism School;

c. Expenditureof units of the Jewish Agency, clas
siifed under education; Hebrew language sch
001s (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 inc

ludes the following items:
a. Expenditure of the department of education in

the ordinary and extraordinary budgets, exclu
ding the following expenditure: medical supervi
sion and dental treatment in schools, summer
camps, child nutrition and complementary
education.

b. Expenditure of the subdivision "Hebrew Ian
guage teaching" of the culture department.

Expenditure on education by private nonproift ins
titutions includes expenditure of those educational
institutions not owned by government, national ins
titutions and local authorities, but which do not
operate on a proift basis. The nonprofit institutions
include, inter alia, universities, Technion, public
schools, etc.
Expenditure on education by the "Other" sector

includes the purchase of goods and education serv
ices by households from commercial bodies, suchas
the purchase of services from private teachers,
commercial schools, private kindergartens or pur
chase of textbooks and stationery.
In the estimates of the national expenditure on

education, there is no full coverage for part of the
expenses in the item "Other schools, training and
advanced studies". The expenditure estimate on
these services is based on family expenditure sur
veys, in which net expenses ofhouseholds were reco
rded. No estimate was made for employers'
participation in vocational trainingof their workers
and government participation in ifnancing private
enterprises' activities in these fields.

2. Classification ofNationalExpenditure on educa
tion, by typeof service
The expenditure on education services of the

government, local authorities, nonprofit institut
ions and on services rendered onacommercial basis
was classified according to the type of industrial
branch of the institutions rendering the service.
Industrial branches are defined according to the
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many other ifreifghting authorities between August
1981 and 14 IX 1981.

In 198 2, data do not include ifres in the Haifa
firefighting authority between 1 III 1982 and 31 XII

1982 and in the Tiberias ifre fighting authority bet
ween 1 VIII 1982 and 21 XII 1982.
Data for 1978, 1979, 1981 and 1982 in Tables

XXI/23 andXX 1/24 include also evaluations of
missing reports.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
569 Criminal Statistics 1975
664 Victimization Survey 1979

700 Judicial Statistics 1981
703 Fires and Fire Extinguishing

Services 1981

CHAPTER XXII. EDUCATION

EDUCATIONAL LEVEL

The sources of the data in Tables XXII/1 4 are:
stage B of the CensusesofPopulation and Housing
and Labour Force Surveys. Explanations on these
surveys see in the introduction to Chapter XII 
Labour and Wages, above.

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION63

DEFINITIONS AND METHODS OF
COMPUTATION

Nationalexpenditureon education includes current
expenditure and ifxed capital formation.
Current expenditure comprises the value of all

education services consumed currently by thepopu
lation, in the period under study, excluding educa
tion services supplied by the army. It includes:
1 . The value of goods and services purchased dire

ctly 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 pirces, the valueof these services is mea
sured by production expenses.
Expenses included are: wages and salaries, (incl.
other labour expenses), rent and net current pur
chasesofgoods and services ( i.e.afterdeduction
of sales). Expenditure on interest and linkage

differentials is not included. Consequently, ifn
ancing by loans as opposed to financing by taxes
and grants does not affect the estimate of the
valueof the education services. Depreciation on
buildings and equipment is not included, bee
ause of the difficulty in measurement.
Fixedcapital formation includes the expenditure

on constructionofbuildings and purchaseofequip
ment for education services.
National expenditure on education is classifiedby

sector and by type of service.
1 . ClassificationofNationalExpenditure on Educa
tion, by Sector

The national expenditure on education is classi
ifed by the following sectors:
a. Government and national institutions (the exp

enditure of the Jewish Agency and the World
Zionist Organization is included);

b. Local authorities (municipalities, local and regi
onal councils);

c. Private nonprofit institutions;
d. Other  including business enterpirses and

households.
There is a distinction between the operatingsector

and the ifnancing sector:
In the classification by operating sector, the cont

ribution 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

63 C.f 'National Expenditure on Education 1979/80and Provisional Estimates for 1980/81 and19X1/82'inMonthlyBulletin of
Statistics  Supplement, No. 9, 1982.
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Victimized households were counted, in the deta
iled classification, in each typeofoffence. [n thesum
total, as in the major typesofoffences, each house
hold was counted only once.
Offences. All events during the 12 months prece,

ding the interview, in whicha household was victim
ized by a criminal offence and on which that
household reported.
Victimization by criminal offences which was

investigated in the survey refers to the following
types of offences.
Against properly: against dwelling, motor vehicle

owned by household (motorcycle, motor scooter,
private car or commercial car up to 1 ton); includes
also causing damage to property and other offences
against households.
Bodily harm: theft, assault, violence, robbery or

indecent act.

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. 173.

SOURCES

Data in TablesXXI/3XXI/7 and XXI/13 and
19 22, are derived from the statistical reportsof the
Court Secretariats, Religious Courts, the Prison Ser
vice, the Police, the Youth Protection Authorityand
the Ombudsman's report.
Data in Table XXI/7 are based on a sample of

detailed reports received in the Central Bureau of
Statistics on civil matters (excluding motions) dec
ided at civil and district courts.
Data in TablesXXI/8XXI/12 are compiled in

the Central Bureau ofStatistics, from material supp
lied by the police. As of 1977, police material was
obtained in an automatic data file. Residents of
Judea and Samaria and the Gaza Area who were
tried in Israel were deducted from that file.

Data from these sources for 1967 and since inc
lude East Jerusalem.
Data in TablesXXI/17 18 are taken from a

survey on victimization.

FIRES
DEFINITIONS AND SOURCES

Fires: ifres brought to the notice of firemen and
extinguished by them. Fires which were extingui
shed without the ifremen's assistance or before their
arrival were not included.
Place of outbreak: a property unit designated for

one main use which was the focus of the fire; other
units to which the ifre spread were not included.
Damage: an estimate of the value of property

made by the ifremen, not including indirect damage
due to loss of property.
Reporting on damage is incomplete. In some

cases, the fire brigades are not able to assess the
damage (only the assessors) and do not report on it
(neither full nor partly).
The damage estimate does not includedamage in

fires where damage was reported, but not assessed
by the ifremen (damage not known). Hence, one
should be cautious with regard to damage data; it
may be assumed that the total damage estimate is
biased downwards.

Fires where damage was reported: all ifres, except
those in which no damage was reported, there was
no damage or the damage is not known.
Other place in the building: garages, convention

halls, hotels, hospitals, cellars, shelters, buildings
under construction, abandoned and disused
buildings.
Other open places: courtyards, miscellaneous ins

tallations in open places.
Source: reports of ifreifghting authorities.

REPORTING AND PUBLICATION OF DATA IN
19781982

In 1978 1982, reporting was incomplete because
of slowdowns in ifremen's work.
In 1978,data do not include ifres in the Tel Aviv

ifreifghting authority between 16 XI 1978 and 31
XII 1978.
In 1979, data do not include fires in the Tel Aviv

ifreifghting authority betwen January 1979 and
11.3.1979, and between 30.3.1979 and 15.4.1979.

I n 1980: because of slowdowns by most
firemen during a large partof the year, more than 40
percent of ifres were not reported; consequently, no
data are published for that year.
In 198 1: data do not include ifres in the Tel Aviv

ifre fighting authority in February 1981 and ifres in
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Investigation files: criminal events recorded in the
charge register of the police (felonies and misdeme
anor) after subtraction of ifles closed by the police.
Data on investigation ifles appear in Tables XXI/3
and 13.

Criminal offence: a criminal event for which an
accusation against one person has been submitted
for committing an offence. An offence may be the
infringment of more than one paragraphof the law.
Accusation. The unit is a ifle at court concerning

one person. A court file may include an accusation
of more than one offenceofone person. Each file is

counted once, even if more than one criminal event,
at different times and sites, is included. A person
indicted more often than once during the year, is
included as many times as the numberof ifles open
ened during that year.
Conviction: conviction of a person of an accusa

tion against that person in one court ifle. Each conv
iction is considered. A person convicted more often
than once during the year is counted as many times
as the number of convictions during that year in
various files.

Typeof offence. A court ifle may include accusat
ionsof infringementof more than one paragraph of
the law. In statistical processing, the typeof offence
is determined according to the most severe parag
raph of the law in the entire accusation and convic
tion, as regards the most severe penalty which may
be imposed according to the law.

In 1979, the classification of criminal offences in
use at the Central Bureau of Statistics since 1964 was
updated. This is a uniform classiifcation, used by the
Israel Police, the Central Bureau of Statistics and
other bodies. Updating the classification necessit
ated several changes, mainly in offences against the
public order, sexual offences and offences against
morality. For further explanations and aconversion
key see Monthly BulletinofStatistics  Supplement,
No. 3, 1980.

Offenders: persons convicted of grievous offences
during the year. A person convicted more than once
during the year, was counted only once. The type of
offence is determined by the last conviction of the
most grievous offence during the year.

Adultandjuvenile. Up to 23 VII 1971, girls less
than 18 and boys less than 16 years old were consid
ered juveniles, The youth law of 1971 wasenacted in
some stages: till 1 X 1975, a juvenile was a person
less than 17 years old. As of 1 IV 1977,ajuvenileisa
person less than 18 years old.

The penal law (amendment 3) of 1978 which was
passed in the Knesset on 28 VI 1978 provides, that
the age limit of criminal responsibility is 13 years
instead of 9 years, previously.

In statistical processings since 1979, juvenile off
enders are those triedat juvenile courts. Before that
date, juveniles were boys less than 17 and girls less
than 19 years old.
Recidivist. In statistical processings for previous

years, a person convicted of two offences or more
during the surveyed year was considereda recidivist,
even if that person was convicted of them in one
trial. As of 1979, a recidivist is a person who was
convicted of two offences or more till the end of the
year.
New offender. Till 1979, a new offender was cons

idered any person convicted once only during the
year of an offence recorded in the charge register of
the police; as of 1979  whoever was convicted of
one offence only till the end of the surveyed year,
evenif thatconviction wasofmore than one offence.
Age of offenders is determined by the situation

during the year in which the conviction was given.
Rates of offenders were computed per 1 ,000 persons
of the respective population, according to popula
tion group, sex, age, continentof birth, religion and
period of immigration. Data on prisoners (Tables
XXI/14 15) include also persons imprisoned for
nonpayment of debts. Detailed data on criminal
statistics appear in the Bureau's Special Series.

VICTIMIZATION

SOURCES AND DEFINITIONS

The source of the data isa survey on victimization
which was carried out along with the Labour Force
Survey. Data refer to the 12 months preceding the
survey. The ifrst survey was conducted in October
December 1979 and the present one in October
December 1981 (see details ח0 labour force surveys
in the introduction to Chapter XII, above).
The data were culled from a countrywide sample

which represents Jewish households in Israel. Non
Jewish households, qibbuzim and persons living in
institutions were not included.
Whereas criminal statistics of the police include

offences reported to the police, data of this survey
present a wider spectrumofoffences, which includes
also criminal events which were not reported to the
Police.
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expenditure were computed at fixed prices. The
percentage of real change was obtained by deduc
ting the change in the Consumer Price Index from

income and expenditure at current prices, the base
being average 1979/80=100.0
Source: Financial reportsof thelocal authorities.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

484 General Government Accounts 1969/70
1972/73

680 Results of the Elections to the Tenth Knesset

1981
698 Local Authorities 1980/81  Physical Data
709 Local Authorities 1980/81  Financial Data

CHAPTER XXI. PUBLIC ORDER

SUMMARY TABLES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

EXPENDITURE ON PUBLIC ORDER

Expenditure on public order includes the expendi
tures of the variousgovernment ministries, the Nati
onal Insurance Institute, national institutions
(expenditures in Israel of the Jewish Agency, the
Zionist Federation, the Jewish National Fund and
United Israel Appeal) and local authorities. Trading
enterprises fully or partially owned by these bodies
and operating as limited companies are not
included.
Government expenditures on public order includes

expenditures for administration and research con
nected with the maintenanceof internal order, law
courts, police, fire protection. prisons and other
places of detention and correction.
Data in Table XXI/1 on expenditure on public

order differ somewhat from those published previ
ously, due to corrections in the series concerning
expenditure on security. Neither were included tran
sfer, pension and rehabilitation payments, accor
ding to U.N. recomendations.
See Monthly BulletinofStatistics  Supplement,

no. 12, December 1982, for more detailed discussion
of definitions on government expenditure.

JUDGES

Data on judges also includes the registrars who
are judges and judges in municipal courts, trafifc
judges and since 1969  judges in Labour
Tribunals.

LAWYERS

The numberof lawyers up to 1962 is based 0/7 the
list of persons authorized to practice law, as publi
shed in the Official Gazette each year; asof the end
of 1963 the figuresof lawyers registeredarebased on
the reports received from the Chamberof Lawyers.

COURTS

Court matters. Data in TablesXXI/3 XXI/7 do
not include activities in military tribunals.
The decrease in the number of civil matters in

1969 was caused by the submission of matters con
nected with bills and cheques directly to the execu
tion office and not to courts.
Detailed data on Judicial Statistics and explanat

ions on sources and methodsof processing the data
as well as the main changes inthe judicial system are
published annually in the Bureau's Special Series.

CRIMINAL STATISTICS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Data for 1979 and 1981 in Tables XXI/810 ref
lect the first instance criminal matters registered by
the police and decided in the following courts: dist
rict courts, magistrates' courts, juvenile courts and
military tribunals. In previous years, statistical pro
cessings of accusations and convictions included
also criminal cases not included in the charge regi
ster, reports on which were supplied by courts'
secretariats.
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LOCAL AUTHORITIES' FINANCE

The local authorities divide their accounts bet
ween ordinary and extraordinary budgets. The pri
nciple is of making a distinction between current
transactions and investments. The decision in which
budget to register a certain transaction depends on
the source of its financing; if it is financed from
current income, the transaction will beentered in the
ordinary budget; ifit is financed by a loan or revenue
earmarked for a developmentproject, it is entered in
the extraordinary budget.
In recent years, the local authorities have included

in their extraordinary budgets also loans intended
for balancing the ordinary budget. These amounts
were transferred to the ordinary budget (Table
XX/21), andonly development loans were left in the
extraordinary budget.
As of 1980/8 1 , data on ordinary budgetof income

and expenditure include also some Jewish local
authorities in the Golan, Judea, Samaria and Gaza
Area. In that year, the following local authorities
were included: Qazarin, Qiryat Arba and Maale
Adumim and the regional councils Golan, Gush
Ezyon and Hof Aza. As of 1981/82, the following
local authorities were added: Ariel, Elqana and
Maale Efrayim as well as the regional councils Sho
mron, Maale Binyamin, Megilot and Biqat
HaYarden.
Income is classified in the ordinary budget by

source and use and in the extraordinary budget by
source only.

INCOME

Income (See details in Table XX/21) in the ordinary
budget

a. by source: selfincome is the income which the
local authorities collect directly from the residents
and institutions, and includes war risk insurance
(general Arnona), business tax, levies and service
fees, impositions, quotas to local committees in the
regional councils and participation of proprietors
and institutions.
Transferred income is the income that the Govern

ment collects for the local authorities, and includes
property Arnona, land betterment tax and vehicle
fees.

Government participation includes general non
earmarked grants, and participation in maintenance
of services  mostly governmental  such as edu
cation, culture, welfare and religion.

Loans for balancing the budget are loans for dimi
nishing the cumulative deficit and consolidation.

b. By purpose. Income was classified into income
from taxes and income from supply of local and
state services (for details, see Table XX/21).
Income to extraordinary budget (by source) inc

ludes: loans from banks, from the Treasury and
from financial institutions, 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 purpose and type
(for details see Table XX/22). 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 salariesof teachers
in primary and postprimary schools and kinderga
rten teachers in state kindergartens. Also excluded
are: expenditure on religious matters and the ifnan
cial transactions of local committees in localities
associated in the district councils. Expenses for reli
gious matters listed in the accounts of a number of
local authorities are only a contribution to the religi
ous council.

Data exclude income and expenditureof two hos
pitals in Tel AvivYafo and in Haifa, though these
are included in the financial reportsof these munici
palities. 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 include sums earmarked for development
only. Income in this budget excludes loans intended
to balance the ordinary budget and expenditure exc
ludes 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.
Incomeandexpenditureatfixedprices, In order to

present the real change over the years, income and
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a. Earmarked revenue and expenditure which are
amounts received by a Government unit from a
foreign source for a certain service.

b. Activities not within the framework of the
budget, which are in part merely monetary exchange
(of one financial properly for another) and partly
actual expenditure and revenue which, for various
reasons, were not included in the Budget (including
the financing of the Budgetary dencit).
The registration of Government expenditure and

income is done on an adjusted cash basis i.e., on
actual payment, except for salaries to permanent
workers which are regarded as paid on the last day
of each month.
Ordinary incomes are recorded only upon collec

tion. Receipts collected for expenditure conditioned
by them (income earmarked for the execution 0/
conditioned expenditure) can be allocated to
income, even if they are collected up to two months
after the end of the budget year (as of 1980/81 one
month after the end of the budget year).
Part of the proift enterprises report on their

activities according to accumulation (railways, the
Ministry of Communication, Government trade,
housing schemes).
The classification of income and expenditure in

these tables is basically an administrative one. An
economic classificationof the government's income
and expenditure appears in Chapter VI  National
Income and Expenditure.

Years are budget years beginning on April 1st and
ending on March 31st.
Source: Reports of the Accountant General.

REVENUE FROM INCOME TAX

Data on revenue from income taxand compulsory
loans in Table XX/16 whose sources are the reports
of the Income Tax and Property Tax Authority are
not identical to the receiptsof income tax in Table
XX/14, whose source is the reportof the Accoun
tant General. The Accountant General does not
include obligations of, tax payment and loans but
actual collection only. Employees, selfemployed
persons and companies were defined according to
the classification of the Income Tax Authority:
managersof companies and members of cooperat
ives were included among the selfemployed. In
1961/62 and in 1966/67 tax data on the self
employed include also income tax on interest and on
royalties, whether the recipientsof income are emp
loyees or selfemployed. Until 1961/62, these were

minor sums and hence they wer. not put in a sepa
rate item. As of 1970/71, they have been included in
"deductions at source".
Source: Income Tax and Property Tax Commi

GOVERNMENT EMPLOYEES AND THE
ISRAEL POLICE

Data aer 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 ofifce, the Knesset Secretariat, the
State Comptroller's office, the Attorney General,
judgesand judges in rabbinical courts, teachingstaff
of the educational system, the staffsof the Employ
ment Service and the National Insurance Institute,
postal agents, local staff in embassies abroad, sold
iers and civilians employed in the army and the stafl
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 Tourism and
given the name of the "Ministry of Industry,
Trade and Tourism." In 1982 the Ministry of
Tourism was separated.

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 "Mi
nistry of Labour and Social Welfare."

d. A number of units which previously formed
part of the Ministry of Labour were transfe
rred to the Ministry of Housing: the Depart
mentofPublic Works, theSurveyDepatrment
and the Rural and New Settlements Building
Administration. The combined office was
called the "Ministry of Construction and
Housing."

e. New ministries wereestablished: the "Ministry
of Energy and Infrastructure and the Ministry
of Science and Development."

Data for 1970 and onwards relate to the number
ofstaff on March 31ofeach year and not to employ
ment posts. Between 1972 and 1979,dataon tempo
rary workers referred to annual averages. Data for
1980, which appeared in Abstract no. 31 as annual
averages were reprocessed and are presented here as
for March 31 , 1980;consequently, caution is advised
on comparing the data.
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that in the past expenditure was financed by loans
and not by taxation. Besides, the accounts of the
Government and the national institutions do not
classify the repayment of loans according to the
purpose of the loan, and the expenditure is prese
nted under the item "other purposes".

EXPENDITURE ON ENVIRONMENTAL
PROTECTION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Expenditure on environmental protection inc
ludes direct financial expenditure on pollution prev
ention, nature protection and research, planning
and control in these fields by the Government, the
National Institutions, the local authorities and the
nonprofit institutions.

The definitionofactivities included in environme
ntal protection is based on U.N. instructions for the
classiifcation of the Government's expenditure62
and it encompasses activities such as waste and
sewage disposal, establishment of public works
preservation and reclamation of agricultural soil,
administration of water sources, control of pollu
tion etc.

Expenditure on environmental protection is
composed of current expenditure, i.e., compensa
tion of employees and current purchases of goods
and services and capital formation in fixed assets
(the expenditure on the construction and purchase
of buildings and other construction works and of
machinery and equipment).

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

The preparationof the estimates at current prices
was based on a detailed analysis of expenditure
items from the financial accounts of the Govern
ment (carried out by the Accountant General), of
the National Institutions andof the local authori
ties. The expenditures of nonprofit institutions
were generally reported in their financial accounts.
The estimates at constant prices were calculated by
deflating the current expenditure on compensation
of employers, purchases of goods and services and
the current capital formation, by the price indices
relevant for eachof the item.

GOVERNMENT

ASSETS AND LIABILITIES OF THE
GOVERNMENT

The balance sheet consists mainly of monetary
credits and liabilities of the Government, 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 propertyor in profit enterpr
ises, e.g., posts, railways and ports are not included.
Assets and liabilities of the Government created

as a consequence of Government activity since the
establishment of the State are:
a. Assets and liabilities formed as a resultofcur

rent transactions of the Government and reflect the
balances in cash and the commercial extrabudgetary
transactions; they are presented in Table XX/10.
b. Assets and liabilities dueto theexecutionof the

budget. Liabilities derive from loans received by the
state income and assets derive from loans granted,
investments in shares and deposits (formation of
budgetary funds for repayment of debts).
The main components are set out in detail in

Tables XX/U and XX/12. ■
Investments in shares. Investments are registered

at their nominal value, i.e. the sum actually paid by
the Government {01 shares purchased. No re
evaluation was made for the depreciation of shares
whose value is given in foreign currency, and for the
change in rates of those shares which are registered
at the Stock Exchange.

Government debt. Table XX/12 includes only
budgetary debts; debts linked to foreign currency
are presented according to the exchange rate on each
date shown in the table. Debts linked to the Con
sumer Price Index include the increase in the debt
due to the rise in the index.

Source: Reports of the Accountant General.

GOVERNMENT INCOME AND
EXPENDITURE

Data refer to budgetary revenue andexpenditure,
being the greater partof the turnoverofthe Govern
ment finances. In addition, there are two other types
of payment and revenue which are not included in
Tables XX/14 and XX/15.

62 U.N.. Classiifcationofthe Functionsof Government, ST/ESA/STAT/SER M/70, New York, 1980.
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Additionalprovisions: amounts transferred by the
members to their credit as agreed with the fund for
accumulation of retroactive irghts.

Provident payments: payments to retired mem
bers, or whenever the conditions for obtaining the
beneift according to the regulationsof the fund are
fulliflled.

More detailed explanations on the Social Insur
ance Funds Survey for 1981 appear in the Supple
men! to the Monthly Bulletin of Statistics, No. 6,

1982. In 1979 the Bank of Israel conducted the
survey, by a similar method.

SOURCES

The data were taken, up to 1971, from the yearly
financial reportsof the social insurance funds, auth
oirzed by the Income Tax Commissioner. As of
1972, data are based on questionnaires which are
sent to the provident funds, which serve as the base
for the surveys carried out annually in the Central
Bureau of Statistics.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

436 Social Insurance Funds in Israel 1971; 1972
707 Insurance in Israel 1981

CHAPTER XX. GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

THE KNESSET AND ELECTIONS

In the tables on election results to the Knesset
(TableXX/1  XX/2), the lists are ordered in a way
which should make the comparison between the
various election campaigns easy, taking into consi
deration the changes which took place within the
participating lists. Only valid votes for the major
lists are presented and minor lists are given in two
groups: other minorities (except those presented
separately) and other lists.
Detailed resultsof the elections to theKnesset and

to the local authorities appeared in the Special
Series.

Data on the Knesset (TablesXX/5XX/6) are
supplied by the Knesset Secretariat.

PUBLIC EXPENDITURE

EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT,
THE NATIONAL INSTITUTIONS AND THE
LOCAL AUTHORITIES61, BY PURPOSE

DEFINITIONS, METHODSOFESTIMATION
ANDSOURCES
Table XX/7 presents an analysis of the expendi

ture of the following bodies: Government minist

ries, the National Insurance Institute, The National
Institutions (expenditure in Israel of the Jewish
Agency, The World Zionist Organization, the
United Jewish Appeal) and the local authorities.

The term "purpose" relates to the various types of
services directlysupplied or ifnanced by the Govern
ment, the National Institutions or the local authori
ties. These services were classified into 4 main
groups: general public services and defence, social
and community services, economic services and
other services, mainly repayment of debts. The est
imates of expenditure by purpose are based on a
detailed analysis of financial accounts of the Gove
rnment ministries, the National Institutions and the
local authorities. The estimates ofdefence expendi
ture are partly basedon data onthe actual supply of
goods and services  mainlyof defence imports 
and purchases from defence enterprises.Thesubsidy
component in the Government loans to the business
sector is not broken down byeconomic branchesdue
to lackof information. 
Payment 0( interest and repaymentofdebts were

not classiifed into the various purposes and arc pre
sented in the item "other".

A large share of interest payment does not relate
at all to current activities and only reflects the fact

61 C.f also "General Government Expenditure" in Monthly Bulletinof Statistics  Supplement, no. 12, 1982.
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companies abroad. The balance sheets of Israeli
companies also include assets and liabilities abroad.
Balance sheets of foreign companies whose main

activities were carried out abroadare 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

brokers transactions and consequently these can not
be added to the other data in the accounts of
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.
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 previously not included
in this account. The data on 'Summaryof accounts
of profit and loss' (Table XIX/9) 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.
Insurance fund: a fund representing the contingent

liabilities of the insurer according to the risks he has
undertaken.
Pending and approved claims: claims not yet

agreed and approved, and approved claims not yet
paid.
Claims of the year: 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 basedon reportsof insurance companies
active in Israel and on reports of the Lloyd's
(London) brokers in Israel. Data for 1982 are estim
ates based on provisional reportsof those insurance
companies which had completed the outlineof their
financial reports.

SOCIAL INSURANCE FUNDS
DEFINITIONS

Social insurance funds
Social insurance fund is an inclusive term for any

company, cooperative societyorcorporation byspe

cial legislation, intended to pay pensions, severance
or vacations, etc., which was approved by the Mini
stryof Finance and which is administered in accord
ance with its regulations.
Classificationoffunds
One social insurance fund may include several

types of funds. Funds are classified both by type and
by administration,
Pensionfunds: social insurance funds thatadmini

ster pension fundsonly or togetherwith other funds.
Provident and severancefundsin ifnancial institut

ions: funds administered by financial institutions,
that administer provident, severance or common
funds for both provident and for severance. They
have no pension funds.
Studyfunds: funds for studies only.
Other funds: provident andseveranceof individual

enterprises and other funds.

Schemes

Pension scheme: scheme for periodic payments to
an empioyee after ifnal or partial retirement from
work, caused by age or illness, or to his survivors
after his death.
Provident scheme: a scheme to be paid to the

member (or to his survivors after death), from
money accumulated to his credit. This group inc
ludes study schemes.
Severance scheme: a scheme in which the empl

oyer accumulates money for a nonrecurrent pay
ment to the employee or to his survivors as a grant,
after retirement or death.
Social scheme: a mutual scheme for financing

members' damages caused by illness, disability, etc.
This group includes mutual insurance schemes and
vacation funds which are not mutual.
Investments at purchase value  before

revaluation.
Revaluation differences: the revaluated value with

deduction of the investment at purchase value and
the accumulated interest. As of 1975 revaluation
differences have been included in the schemes
accounts.
Recognized investments: types of investments

recognized by the income tax authorities for reduc
tion in taxes, in which the funds must invest a def
ined percent of their assets.
Employers' debts: surplusofemployees' and emp

loyers' provisions which have not been transferred
by the employer during 45 days.
Current provisions: the regular monthly provis

ions paid by employee and employer.
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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 Survey of Trucks 1977
668 Patterns of Commuting to Work 1980
713 Road Accidents with Casualties 1982, Part I
718 Road Accidents with Casualties 1982, Patr II
720 Motor Vehicles 31 XII 1982

CHAPTER XIX. BANKING AND INSURANCE

All the financial data in the tables in this
chapter are given at current pirces.If the 'real'
changes over the period are required, changes
in pirces should be deducted from the changes
in the financial data at current prices. In order
to do so, the Consumer Price Index, for exa
mple, presented in table X/2, may be used as
an aid.

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
varyingexchange artes, excluding the changes resul
ting from the new economic policy starting on 28 X
1977. Operational profitis given before deductionof
taxes 0/1 profit.

BANKING
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

BALANCES OF BANKING INSTITUTIONS

In Table XIX/1 a summaryoffinancial assets and
liabilities of the Bank of Israel is presented. From
1977 on, income and expenditure are calculated on
the basisofaccumulation, instead ofon the basis of
cash, as in the past. Also, in 1977 changes were made
in the classification of items.
For detailed explanation 0( the various balance

sheet items, see explanation to the financial reports
of the Bank of Israel for December 31, 1982.
Table XIX/2 is a summary of the balances of

banking institutions in Israel (balances ofmortgage
and investment banks and of the Post Office Bank
are not included) and foreign banks operating in
Israel. In this summary the mutualbalances between
banking institutions were not deducted.
The "public" covers private persons, societies,

institutions, local authorities etc., but not the gove
rnment or the banking system.
The items "banking and financial institutions"

include also institutions which do not appear in the
summary, such as mortgage banks.

INCOME, EXPENDITURE AND
OPERATIONAL PROFIT OF
BANKING INSTITUTIONS

Table XIX/3 presents the operational profit of
banking institutions after deduction of expenses

BALANCES 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
deposit the main shareof the securities' counterpart
with the treasury, and by receiving deposits earma
rked for loans according to the directive of the
depositor.
Assets and liabilities are listed at their balance

sheet value and only those linked to the US Dollar
are reassessed. In the assessing of buildings and real
estate, there is also the dififculty 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 COMPANIES60

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The tables show the main transactionscarriedout
by Israeli and foreign companies and by Lloyd's
brokers 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

60 Financial dataof the National Insurance Institute are presented, together with the physical data,inChapter XXV Welfare.
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MOTOR VEHICLES

The source of the data is the vehicle card fileof the
Licensing Depatrment. 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 March 31st of
each year, and as from 1965 toDecember3 1st. Data
since 1960 do not include vehicles whose licenses
expired more than one year earlier.
More detailed definitions are given in Special

Series No. 720.

TRAFFIC ON INTERURBAN
ROADS

Daily trafifc volume on road is defined as the
number of vehicles passing over a given road during
24 hours.
Road section is defined as a section of road bou

nded by two junctions, where the traffic volume on
thenext section, after the junction, differs by 2096
from the traffic volume on the ifrst section.
The source of the data is the trafifc counts carried

out by the Central Bureau of Statistics using mech
anical meters installed on interurban roads, which
measure traffic passing over that section. Motorcy
cles and motorscooters are excluded. Thecounts are
made once every four months for a week.
Interurban kilometrage is calculated by multipl

ying the traffic volume on a given section by the
length of the section.

NATIONAL KILOMETRAGE

Since 1969, data have been obtained from a cur
rent survey conducted by the Central Bureau of
Statistics at Licensing Stations. Details on the
method of computation appeared in the Quarterly
Transport Statistics, No. 34, 1979.

ROAD ACCIDENTS

A road accident is defined as an accident which
occured as a result of the vehicle being in a state of a

motion on the road, and in which people were
injured.
The data include accidents with injured persons

ergistered by the Israel Police Force, in which at
least one civilian (including police) vehicle was invo
Ived, or a civilian pedestrian or passenger. For fur
ther details, see Special Series No. 713.

DRIVERS

SOURCES AND DEFINITIONS

The data on the numberofdriversare obtained by
the processing of the drivers' card file of the Licen
sing Department in the Ministryof Transport.

The driver population includes all drivers with a
civilian dirving license issued in Israel, valid on 31
XII of the surveyed year. The population does not
include holders ofmilitary licenses onlyorinternati
onal licenses only, or drivers who had only tempo
rary 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 holder of the license is permitted to drive.
Since there are types of licenses which permit the
driving of more than one type of vehicle, the tables
where these types are detailed include part of the
drivers more than one time, in accordance with the
types of vehicles they may drive.
Type of vehicle. These definitions are given in

Special Series No. 720.

SURVEY ON COMMUTING
PATTERNS

Dataoncommutingpatternsappeared inAbstract
33  1982, pp. 528531 and in Special Series no.
668.

TRUCKS SURVEY

Data on trucks appeared in Abstract 30 1979,
pp. 521525, and in Special Series No. 601.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

98* Survey of Freights Transported by Roads 1958
137* Fuel Consumption of Motor Vehicles and the

Road Traffic 1961
141 Israel Postal Services 1961/62

Hebrew only.
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Employment, wages and labour expenses

Numberofemployees includes all workers appea
irng on the companypayroll, includingcooperative
members. Workers in branches abroad are not
included.

Numberofemployees' posts. The numberof emp
loyees reported each monih on Form 102 of the
National Insurance Institute.

Wages. Since 1975, wages include all gross sums
liable for income tax paid to the employees, accor
ding to the company payrolls,including.back pay
and 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 first, shown in Table XVIII/2, is
based on monthly processing of a sample from the
employers' cardifle in the National Insurance Insti
tute. Since 1978, a new series has been processed
based on the employers' reports to the National
Insurance Institute  reports made on Form 102
about workers and wages, including workers from
Judea, Samaria and the Gaza Area. Up till 1978,
there was a smaller sample whose processing was
based on direct reporting by the enterprises sam
pled. For further details, see Quarterly Transport
Statistics, 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 one of the following
branches: bus services, railway services, sea trans
port, port services, airports, posts and communica
tion. As of July 1982, the PeaceofGalilee loan has
been included.

Labour expenses include, as well as wages, the
employer's payments to pension and benefit funds,
to the National Insurance Institute, to the Equaliza
tion Fund, employers' tax, and, from 1976 onwards,
also tax on wages in enterprises recognized 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 sizeof the line (frequency x
average duration of trip), once in three months. The
lines sampled are enumerated on weekdays inone of
the three shifts (morning, afternoon, night). Prese
nted are annual data based on quarterly figures
weighted for size of line.
Asof July 1977 a sample is drawn every half year

and the data presented are annual and are based on
halfyear figures.

SEA TRANSPORT AND AVIATION

DEFINITIONS

Gross registered tonnage: tonnage of boat in units
of 1 registered ton = 100 cubic feet.

Deadweight: weight in tons which a vessel can
carry in salt water when loaded, over and above the
standard equipment, to lower it to the water line
mark.

SOURCES

Data on loading, unloading and movements of
ships in ports are based on daily reports (on a count
rywide basis) by the Ports Authority.
The figures for travellers by sea and air in this

chapter differ from the ifgures given in Chapter IV
 Migration and Tourism. For travellersbysea, the
differences are due to the fact that in this Chapter
data are based on the reports of the Ports' Autho
rity, which do not include ships' crews, whereas the
data in Chapter IV are based 0x1 Border Police rep
orts and include all ports and ships' crews on their
ifrst voyage and last return. Regardingair travellers,
the differences are due to the fact that thedata in this
chapter derive from the Airports' Authority and do
not includeentrancesofcrews, but includeall travel
lers in transit, whereas the reports of the Border
Police, on which data in Chapter IV are based,
include crews on their ifrst voyage and last arrival
and only part of travellers in transit.

ROADS

The sources of the data are the reports of the
Public Works Departmentof theMinistryofConst
ruction and Housing and the local authorities.
Table XVIII/19 is based on special surveys car

ried out by the Public Works Department in coope
ration with the Bureau every two years. The last
survey was carried out in 1980.
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CHAPTER XVIII. TRANSPORT AND COMMUNICATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population Investigated

The definitionofenterprises included in the trans
port, storage and communication branch is based
on theStandardIndustrial Classiifcationofall Econ
omic Activities 1970.
The minor branches included in this branch are as

follows:
Passenger road transport includes bus services,

excursion and touirng services, taxi services, the
underground railway, car rental and services prov
ided at stations, such as left luggage and parcel
delivery. It does not include passenger transport in
trucks.

Bus services include enterpirses for passenger
and freight transport by bus (since 1968, also
including bus garages), as well as the undergr
ound 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.

Railandlandtransportn.e.s. includes railway serv
ices, pipeline transport (other than for households)
and freight transport n.e.s.

Railway services include Israel Railways serv
ices, railway stations and enterprises engaged in
current maintenance of the railway network.
Since 1968 workshops are also included.

Sea transport and port services include sea trans
port, port services, shipping agents and agents of
shipping companies (incl. Israelis employed in for
eign agencies).

Sea transport includes Israeli companies for
freight and passenger transport by sea and on
international lines. It does not include fishing
boats and yachts.

Port services include basic port services, frei
ght and passenger services.

Air transport includes aviation companies, airp
orts and agents of aviation companies. It does not
include the meteorological services, aevial spraying,
advertising services by means of airplanes, aerial
mapping and the Civil Aviation Directorate (incl.
Israelis employed in foreign agencies(.

Aviation companies include Israeli enterprises
for passenger and freight transportation by aii
on internal or international lines.
Airports include port services for airplanes.

freight and passengers.
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 war
ehouses belonging 10 commercial enterpirses.
Other includes customs brokers and travel agents,

other than exclusive agentsofshipping and aviation
companies. Shipping agents, airline agents, storage
services and porters in the harbour are excluded.
Postsandcommunication includes posts, the teleg

raph, telephone and telex services, and all departm
ents of the Ministry of Communication, the
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 or in obligat
ions to pay, for services performed during the report
period without taking into consideration the date of
payment. Revenue is at current market .ג^תק i.e.
including taxes (from 1 VII 1976, also including
V.A.T.) and excluding subsidies. Revenue also inc
ludes receipts from transactions between different
businesses belonging to the same minor branch.
The weight of branches covered in this chapter

forms about 809?) of the revenue of the entire trans
port, storage and communication branch.
Revenueatifxedprices is defined as the total value

of output of the branch in real terms (at prices of a
base year). Until 1968 revenue was calculated at
1963prices. Between 1969 and 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.
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Personnights. One night's stay of one guest in a
hotel in a twobedordoublebed room or in a suite is
considered one night (including nights spent by
guests who have been lodged by the hotel in hired
rooms in private homes).
Percentage of bed occupancy is the total actual

nights spent in hotels in the year under considera
tion divided by the total potential bednights in
these hotels.
Percentageof room occupancy: the total number

of occupied rooms in hotels which are open in the
surveyed period, divided byall rooms at the disposal
of these hotels multiplied by the number of days in
the month.
Guests: a guest, includingchildren, who registered

at a hotel in that month and stayed in it at least one
night. A guest who left a hotel and registered in it for
the second time in the same month is counted twice
in the number of monthly guests. Likewise, this
includes guests lodged by the hotels in rooms rented
in private homes.
Employedpersons: employees, owners and family

members who worked in the hotel without pay; in
hotels in qibbuzim, the numberofposts manned by
qibbuz members and unpaid volunteers is also
included.
£mp/o<'eerworkers employedin hotelsatleastone

day of the surveyed month who received wages,
including family members and shareholders gain
fully employed in the hotel.
Wages. All sums on which income tax is due

(before deduction of taxes), which appear in the
payroll of the surveyed month, including: basic
salary, cost of living, professional, seniority and
family allowance, bus fare, premiums and bonuses.
Also includedareovertime pay,daysofpaid absence
(e.g., vacation, illness, holidays), convalescence pay,

13th month salary, maintenance of vehicle (incl.
allocation for employer's vehicle used by worker)
and of telephone, clothing, lodging (taxable by
income tax only), payments in kind (meals,presents)
service charge (whether paid by the employer or
deposited in a common accountand then distributed
among them), etc.
As of July 1982, the "PeaceofGalilee" loan has

also been included.
Revenue: gross " revenue in hotels and rented

rooms at private homes, and from other services, e.g.
from a dayspent (not overnight stay), fromdeposits
ofcancelled reservations, meals,drinks, bars,nightc
lubs, conventions, swimming pools, etc. It also inc
ludes service charge (also if given for distribution
among the workers), indirect taxes and payments
received from workers formeals, housing, etc. Subsi
dies are not included.

SOURCES

Tourist hotels. Data onguests and nights spent are
obtained through the Hotels Association of Israel
from each hotel. Data on employment, wages and
revenue are obtained every three months at the
Bureau directly from a representative sample of
about 180 hotels. All hotels ofgrades 5and 4 stars
are included in the sample.
Other hotels. Data are obtained monthly, directly

from a representative sample of about 50 hotels. In
case when some hotels fail to report in time, imput
ations are made on the basis of reports of other
hotels.

SURVEY OF HOTEL EXPENDITURES

Tables on the Surveyheld in 1977/78 appeared in
Abstract 301979, pp. 498503.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL S£/?/£S

164* National Survey of Trade and Personal Serv 331
ices 1962 590

198 Survey 0/2 Marketing Channels of Internal 640
Industrial Products 1963/64 670

298 Census of Eating and Drinking Facilities 686
1967/68

59 Incl. V.A.T.
* Hebrew only.

Grocery Shops Survey 1969
Trade Survey 1976/77
Survey of Hotel Expenditures 1977/78
Tourism 19791980
Survey of Tourists and Residents Departing
1979/80
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LARGE SCALE RETAIL TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes three groups of shops:
(a) chain stores belonging to commercial and

industrial ifrms which own three or more separate
shops, at different sites and which generally sell a
uniform typeof commodity (for example: food, clo
thing, footwear, petrol, gas, etc.);

(b) cooperative stores organized in the Coupera
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 departm
ents (for clothing, footwear, furniture, household
utensils, etc.) and keep separate accounts for each
department. The survey does not include stores
which style themselves as department stores and sell
various types of goods but are not organized by
departments and do not keep separate accounts for
each department.
Valueofsales: see above "Valueof Sales in Who

lesale Trade".
Valueofsales index at constant prices. Explanat

ions on the method of compiling the index were
published in the Monthly Bulletin of Statistics 
Supplement, no. 4, 1968.
As of 1981, indices are based on 1980=100.

Indices for previous years, which were based on
1968=100, are chained to the base 1980=100.

SOURCES

The data on sales according to commodity group
is obtained from questionnaires sent each month to
the ifrms included in the survey population.

SUPPLY OF DURABLE GOODS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Data on local production refer to the stage of the
goods leaving the enterprise and for imports  the
release of the goods by the customs.
Data on imports include also goods which are

partly or fully exempt from customs duty.
The data refer to supply to the market and not to

sales to consumers, which may differ from supply

becauseofchanges in stocks held by the merchants.
New private cars include private passenger cars,

taxis and jeeps. Data include also sales partly or
fully exempt from customs duty and purchase tax.
TV sets. Till July 1969, data do not include all

sales exempt partly or fully from purchase tax, but
such sales after that date are wholly included.
Domesticwashingmachines include machines with

a capacity not exceeding 150 litres. Asof July 1969,
data include also sales exempt from purchase tax.
Air conditioners include domesticairconditioners

up to 3 h.p. only. Data refer to local production
only.

SOURCES

Data on local production are collected from pro
ducers and on imports  from the customs and
Excise Department.

HOTELS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes all establishments in the
hotel branch (hotels, rest homes, holiday villages,
apartotels) except youth hostels, Chirstian hospices,
camping sites and hotels turned into absorption
centres.
Detailed dataand 'explanations may be found in

the annual special publications on tourism (see lists
below) and in the TourismandHotel Services Stati
stic Quarterly.

Tourist hotels. Hotels approved by the Ministry
ofTourism, are classified asof January 1970, in five
grades  from 5 stars (the highest) to 1 star. There
are also ungraded tourist hotels, holiday villages
which are classified separately and apartotels.
Rooms relate to rooms containing at leastone 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
for a fortnight a month). A double bed is considered
as two beds.
Potentialpersonnights are the number of beds in

all hotels multiplied by the number of days each
hotel was open in the surveyed year.
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In Judea and Samariaand the Gaza Area, 146km.
of roads were completed in 1979 1982 as well as

1 ,623 km.ofpipes, for the developmentof the Jewish
settlements.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL 5£R/£S

13 Indexes of Employment in the Building Indu
stry 1952

222" Survey of Primary School Buildings 1964/65
312* Survey of PostPrimary Schoo\ Buildings

1967/68
356* Survey of Housing in Qibbuzim 1969
485* Survey of Owners and Tenants in Protected

Premises 1973

688 Index of Input Prices in Road Construction
1980/81

702 Construction in Israel 19791981

TECHNICAL SERIES

17* Price Index of Inputs in Residential Building
 Report of the Public Advisory Committee
(1964(

CHAPTER XVII. COMMERCE AND HOTELS

VALUE OF SALES IN WHOLESALE
TRADE, 57 BY COMMODITY

GROUPS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Survey Population includes businesses eng
aged in wholesale trade (including importers and
exporters) with employees. It includes businessand
commercial agencies whose main occupation is the
purchase of commodities, usually in large quanti
ties, dVectly 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 regional and organizational
buying groups and agricultural produce marketing
boards.
Valueofsales includes the value of all commodi

ties sold by the establishment (commodities owned
by the establishment .or commodities owned by
others sold on commission) in the reported period,
whether for cash or on credit, after deduction of
discounts and returns. The value is given at the 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 accountofcom
modities sold after the report period were not
included.
Indexofsales valuesatifxedprices. In the absence

ofan indexofwholesale prices, the series wascalcul
a ted at fixed prices by deduction by a price index
drawn from various pirce 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 58 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, by commodity groups, are
received from monthly questionnaires sent to estab
lishments included in the survey population.

SURVEY OF WHOLESALE AND
RETAIL TRADE

Data on the Survey of Wholesale and Retail
Trade 1976/77 appearedinAbstract 30  1979, pp.
486490.

5? For detailed definitions and methods of computing the index, see MonthlyBulletinofStatistics  Supplement, No. 1, 1979.
58 For detailed deifnitions and explanations, see Trade Survey 1976/77, Special Seires No. 590.
* Hebrew only.
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children allowance, severance pay and pension.
Labour expenses include the gross wages and the

employers' share in payments to National Insur
ance, Building Workers' Fund, "Mivtahim" insur
ance 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 board and lod

ging, bus fare and other expenses connected with
employing workers, such as: government deben
tures acquired by the owner at his expense in conn
ection with employment, overalls, upkeep of
kitchens and cafeterias, clubs, libraries, sport facili
ties, recruiting and training of workers, housing for
workers, etc.
Wages and labour expenses in construction were

computed according to wages and labour expenses
at current prices, deflated by changes in the Con
sumer Price Index.
Absolute numbers in the new series (January 1980

and onward) are not comparable with data for pre
vious years, since changes in data reflect also cha
nges in the sample, besides changes in the measured
variables. For practicalpurposes, data can be comp
a red with previous years by chaining the indices.i.e.,
by multiplying the current index (based on 1978) by
the corresponding index (based on 1968) and divi
ding it by the compared index based on 1968.
More details on this series and itsconnection with

the previous series can be found in Supplement to the
Monthly BulletinofStatistics, No. 7, 1980.

PUBLIC WORKS

DEFINITIONS

Beginning of work: commencement of levelling,
digging or quarrying for the purpose of building
roads or laying water or sewage pipes.

Completionofwork: for works outside the comp
etence of the Ministry of Construction and Housing
 the date of acceptance of the works from the
contractor or the final survey (in case of own
execution).
For works executed by the Ministry of Construe

tion and Housing, the date is that ofifnal accounting
with the contractor. Data on completed work inc
lude 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 traffic 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

made of asphalt.
The width of the road includes the width of the

road, and that part of the road used for motor
vehicle traffic, including parking places and exclu
ding the shoulder.

SOURCES

The local authorities reporting on building begun
and completed also report on public works; the
Public Works Department and the MinistryofCon
struction and Housing; other Government Minist
ries; the Jewish Agency and the Jewish National
Fund; three building companies; Meqorot Com
pany (water prospecting); water works.

The data on pavingof roads, drainage and 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.
AsofJuly, 1967, data also include publicworks in

East Jerusalem. Data do not include works of the
Ministry of Defence and the army.
Neither are included works performed in the

Golan Heights (up to 1982), Judea and Samaria
and the Gaza Area.
Works on the Golan Heights have been included

in the Northern District since 1982. In 19791981,
road construction on the Golan Heights amounted
to 43 km., and pipelaying  to 64 km.
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ln 1977, 1978 and 1979 surveys the composition of
builders' expenses was also investigated by main
group of expenses (see below).
The costs include:
a. All componentsofdirect costs: (l)expenditureon

materials, (2) on wages and other labour expe
nses (excl. management and supervision  see
below) (3) payments to subcontractors (4) other
direct expenses on building, such as licensing
and planning payments, hiring of vehicles and
equipment, etc.

b. Indirect expenses or general expenses of the bui
lder, which include: wagesand other expenseson
management and supervision, financing expe
nses, maintenance of offices, depreciation of
structures, vehicles and auxiliary structures,
taxes and insurance, marketing and advertising
expenses, etc.
Costs do not include the valueofland or mainten

anceofdwellings in unoccupied buildings after they
have been completed.
Areaofbuilding to which the expenses relate is the

gross area of the building which includes the exte
rnal walls, balconies, builtup area under the pillars
and area of auxiliary structures in the building or
beside it.
The average cost per square meter was obtained

by dividing the costs, which had beenadjusted to the
construction of new residential buildings (as expla
ined above),  by the gross areaof these buildings.

More details on the survey and the method of
adjusting the cost computation for 1980 see in Supp
lement to the Monthly BulletinofStatistics, No. 7,
1982.

SOURCES

The results were obtained by surveying a repres
entative 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

At the beginning of 1980, the monthly series "Empl
oyment, Wages and Labour Expenses in Construe
tion" (Building and Public Works) which had been

published since 1968, was updated again, after it
had been updated in 1971.
The new series  like the previous one,which has

been compiled in 19711979 includes estimates on
employment, wages and other labour expenses in
the branch (absolute numbers and change indices),
which are based on data received directly from a
representative sample of contractors.
As of January 1980, the data of this series are

based on a new and enlarged sampleof contractors.
Besides, methods of computation were improved.

DEFINITIONS

Employee: a person employed by others for pay in
cash or payment in kind (wages) on a daily or mon
thly basis.
Employee posts: the number of employees, mon

thly or daily; piece workers are not included. Since
one employee (especially the daily ones, whoare the
majority in this branch) may work for more than
one contractor in thesame month, the measurement
is actually of posts which are manned at least one
day in the month, for which wages have been paid.
Mandays worked: mandays which the worker

actually worked at his posts and for which he was
paid. The numberof actual man days includesover
time hours after having been translated into days.
Absences are excluded (leave, holidays, sick leave,
etc.), even when paid.

Wages include (according to the definition ofJuly
1975 upon enacting the income tax reform). all gross
payments (before deductions) on which income tax
is due which were paid to employees in the report
month (incl. backpay and advance payments).
Wages include: basic wage, costofliving allowance,
professional, seniority and family allowances, prem
iums and bonuses, overtime pay, pay for special
working conditions (ifeld conditions, Arava etc.),
13th month salary, absencedays (army reserve duty,
leave, holidays, illness, etc.), convalescence allow
ance, professional literature, maintenance of vehicle
(incl. allocation for the establishment's vehicle),
telephone, lodging and food expenses (on which
only income tax is payable), bus fare to work and
back, payments in kind (presents, housing, etc.),
participation in employees' children's tuition fees,

etc.
Since July 1982, the Peace of Galilee loan has

been included.
Wages do not include: board and lodging, fares

on public transportation (not taxable), employees'
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Detailed description of results and definitions were
published in the Supplement totheMonthly Bulletin
ofStatistics (since 1969) as well as in Special Series
No. 702.

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 forhotels, busine
sses and offices; building for industry and crafts;
water and electricity enterprises, transport and com
munication, public and agricultural buildings (exc
luding capital formation in fruit plantations and
forestry).
The gross domesticcapital formation in residential

buildings represents the gross increase in the value of
the stock of dwellings; it does not include the value
of land on which the buildings were erected, but it
includes all other expensesconnected with the const
ruction ofresidential buildings and expenses on dev
elopment, taxes, profit margin, etc.

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION

The valueofgross investmentinprivate residential
building. The addition of physical area in a parti
cular year was calculated up to 1962 as an average
area of building begun and completed in that year.
As of 1963 an improved method has been used by
giving a different weight to areasof building begun
and completed in each quarter year. This weight is
determined according to an estimateof work perfo
rmed (by the average duration of building) 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 buil
ding, for calculating the investment, is based on
resultsofperiodical surveys in which expenditure of
builders in private building (excl. land value) were
investigated. The builders' profit was added to these
results.

An estimate of gross domestic capital formation
in residential building in ifxed prices was obtained
by derating the estimates at current prices by the
relevant price indices.

The valueofgrosscapitalformationinpublic resid
ential building since 1962 was obtained by analysing
the stages of physical executionof work under con
struction. These stages were translated into financial
terms through the expenses per sq.m. of building
(building, development and general expenses). Most
data were supplied by the MinistryofConstruction
and Housing.
As of 1977, capital formation in public building

(Table XVI/13) includesalso investments in renova
tion of residential buildings connected with neighb
ourhood renewal by the Ministry of Construction
and Housing and the Jewish Agency. These inves
tments, which do not involve generally additional
area, amounted, at current prices, to IS 2 million in
1977, IS 7 million in 1978, IS 23 million in 1979, IS
53 million in 1980, IS 107 million in 1981 and IS 147
in 1982.
Grossdomestic capitalformation in nonresidential

buildings and other construction works. The estima
tion method in this type of capital formation is

similar to that used for private residential building,
but trie estimate is also based on financial dataof the
value of capital formation performed by public
bodies, such as government offices, Public Works
Department, municipalities, as well as on the report
of other enterprises and public institutions on buil
ding and public works activities.

SURVEY OF AVERAGE BUILDERS'
COSTS PER SQ.M.OF PRIVATE
RESIDENTIAL BUILDING

In 1965, the Central Bureauof Statistics began to
carry out periodic surveys on the average costs per
sq.m. of new residential buildings in urban locali
ties, as regards private construction in the various
regions and by sizeofbuilding. So far, surveys were
carried out for the years 1965, 1968, 19701980.

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 expe
nses were adjusted to changes in prices of inputs in
building during the constructionofeach building in
the year of the survey.
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total building begun and 6 percent of total building
completed.
The estimates of private building begun and

completed in those committees which do not report
on beginning and completion ofbuildings,arebased
on the building licenses in Planning and Building
Committees. They were computed on the following
assumptions:
only a very small proportion of buildings for

which permits are issued are not executed;
construction was commenced inthe same year in

which the permits were issued;
buildings were completed within one year after

the date of issue of the permit.

Asof 1968through 1978mostcommitteessupplied
data on building begun and completedfor buildings
with areas exceeding 250 sq.m. As of 1979 through
198 1, such datawererecieved onlyforlarge buildings
with areas exceeding 500 sq.m.

ESTIMATE OF UNAUTHORIZED BUILDING

During the recent few years the scope of
unauthorized building, especially in nonJewish
localities, has grown. Therefore, it was to include an
estimate of that building in the building estimates in
Israel as of 1974.

The unauthorized building estimates are based on
data obtained from 6 planning and building
committees in whose jurisdiction are most non
Jewish localities. From these committees a report
was obtained on the number of offences committed
by builders building without a licence, as well as
information on the number of buildings against
whose builders legal claims were entered but who
will eventually receive the licence.

Estimate of 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
localities) 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 109?> was added to the
above mentioned data, in the year 1974 1982 (for
localities for which no reporting was obtained).

The estimate of unauthorized building begun
from last year served as estimate 0( unauthorized
building completed.

SURVEY OF UNSOLD DWELLINGS
IN PRIVATE BUILDING

At the endof 1968, the Bureaubeganconducting
quarterly surveysin 12 towns, and half yearly sur
veys in another 21 urban localities on unsold new
dwellings within their jurisdiction, at the commis
sion of the Ministry of Construction and Housing.
In 1974 and 1975, quarterly surveys were condu

cted in 17 large towns and the halfyearly surveys in
the other urban localities were discontinued.
As of 1976 and through 1981, the survey was

enlarged to cover 21 large towns. Asof 1982 another
3 towns were added  Ashqelon, Hadera and
Raanana  the survey thus covering 24 towns:
Jerusalem, Ashdod, Ashqelon, Beer Sheva, Bene
Beraq, Bat Yam, Givatayim, Herzeliyya, Hadera,
Holon, Haifa, Kefar Sava, Netanya, Patah Tiqwa,
Qiryat Bialik, Qiryat Yam, Qiryat Motzkin, Qiryat
Ata, Rishon LeZiyyon, Rehovot, Ramat Gan,
Ramat HaSharon, Raanana, Tel AvivJafo.

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 const

ruction was begun in the surveyed period and new
dwellings which had not been sold by the endof the
previous period.

Unsold dwelling: a dwelling for which no deed of
sale existed at the survey date or for which no adv
ance payments were received at that date. A dwel
ling built for the builder's own use or a let dwelling
are considered sold.
Dwelling before completion: a dwelling in one of

the following stages at the survey date: frameheads,
sanitary plumbing, electrical installation, carpentry,
flooring and mosaics, painting, plastering, whitewa
shing 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: digging or casting foundations,
building walls, roof or partitions.

SOURCES

The results were obtained by the investigation of
all new dwellings covered by the survey by means 01

a special questionnaire sent to contractors, as well as
by enumeration of buildings by the bureau's staff.
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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 reports of the local authorities and the buil

ding companies on private buildings show a certain
time lag. Hence, the projected time lag is added to
the data material compiled from these reports (esti
mate of time lag  see below).
In 1949 1959, incomplete data were published

on building in Israel, which appear under the hea
ding "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 within the jurisdiction of
planning and building committees who did not
report on beginning and completion ofbuilding.

2. In19491957,public buildings which were built
by the Housing Department, Public Works
Department and the Jewish Agency, were not
included.

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
jurisdiction of planning and building committees
that do not report on beginning and completion of
building. It must be pointed out that the number of
local authorities, which report on building, has
increased steadily  from 17 in 1949 to 33 in 1958
and 41 in 1968.
Thebuildingandplanningcommittees, thatdo not

yet report on the beginning and completion of
building supply information on building approved
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 committees, see below).
AsofJuly 1967,the summaryof building includes

also building in East Jerusalem.
As of 1967, the summary of total building

includes buildings in Jewish localities on the Golan
Heights in Judaea and Samaria and the Gaza Area
an through April 1982  in North Sinai.

Building in these Sreas are included in the tables in
the "total" only. As of 1982, building on the Golan
Heights has been included in theNorthern District.

In 1970, the building estimates were corrected. In
the past, these estimates included, in part, areas of
greenhouses, and did not include partof the built up
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
built up area in the agriculture branch were added to
the building estimates in the public sector. Annual
data on constructionofgreenhouses appeared in the
Supplement to the Monthly BulletinofStatistics No.
6, 1983.
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

Part of the data is obtained from the local
authorities and building companies with a time lag.
In order to avoid as far as possible lag in reporting,
reporting is checked every quarteryear for
residential buildings in large localities and every
halfyear for the remainder.

Despite the reporting checks, some of the data
still lag behind by about two years, most of the time
lag being duirng the first 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 average time lag in
previous periods, the improvement or deterioration
in reporting during the surveyed period and the size
of the areas obtained during the checking for the
given period. The estimateof the time lag in reports
on industrial and hotel buildings is based on the
above mentioned factors and on information
collected in the Bureau on a possible time lag from
various sources: questionnaires sent out and not yet
returned, newspaper clippings, advertisements in
the press, etc.

The time lag estimates which have been added to
the private building data for 1980 were 8 percent of
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ties and companies entirely controlled by these
institutions.
Private building: all building except public buil

ding. Includes also the building of the Histadrut
Sector.
New residential building is a building of whose

area7596 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, as defined
above. 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 durationper dwelling, build
ings are weighted according to the numberofdwell
ings in each.

Purposes of building: residential building, holtels,
commercial and office buildings, buildings for
industry and crafts, public buildings and non
residential fram buildings.
Typeofbuilding. Data on type ofbuilding relate to

public residential building only.
Regular 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 typesof industrialized building,

the two main ones being:
1. Prefabricated building: building in which most

parts, excluding the foundations, are produced
in special enterprises and their construction is
performed on the building sites according to a
set plan provided by these enterprises. Prefabric
a ted parts for construction are: external and
inner walls, ceilings, stairs etc.

2. Other industrial building includes:
a. In urban areas  mostly buildings in which
the frame is built by the method of supporting
walls which are cast on the building site in Stan
dard moulds (generallyof steel), in which prefa
bricated parts prepared inadvance in enterprises
or on the building site are built in.
b. In rural areas  mostly buildingscomposedof
prefabricated three  dimensional rooms, prep

a red in advance in enterprises (incl. plumbing,
carpentry, etc.) and assembled on the building
site.
Urbanandrural localities: see definitions in Cha

pter II  Population.

SOURCES

Reporting Agencies on Commencement and
Completionof Building:

Local Authorities: Ashdod, Ashqelon, Beer
Sheva, Bene Beraq, Binyamina, Bat Yam, Givat
ayim, Dimona, Herzeliyya, Zikhron Yaaqov,
Hadera, Hod HaSharon, Holon, Haifa, Qerayot
(Motzkin, Bialik, and Yam), Tiberias, Jerusalem,
Kefar Sava, Lod, Nahariyya, Nazareth, Nes Ziy
yona, Netanya, Akko, AfuIa.Pardes HannaKarkur,
Petah Tiqwa, Zefat, Qiryat Ono, Qiryat Ata, Qiryat
Gat, Rishon LeZiyyon, Rehovot, Ramla, Ramat
Gan, RamatHaSharon,Raanana, Shefaramand Tel
AvivYafo;

On building licences, planning and building
committees report, as follows:

18 building companies; the Ministryof Construe'
tion and Housing; Public Works Department;other
Government offices;the Jewish Agency;higheredu
cation institutions.

Industrial enterprises,boarding housesand hotels:
addresses for sending questionnaires to industrial
establishments and hotels are obtained from reports
of the Ministries of Industry and Trade and of
Tourism, on names of industrial enterprises, boar
ding houses and hotels which applied for loansfrom
the Development Budget for building purposes;
press cuttings; advertisements and various publicat
ions from which industrial enterprises, hotels and
boarding houses under construction, or about to be
constructed, are traced.

LocalCommittees: Elat, Asheri,Beshanim, Gat
Lakhish, Gelilot, HaGilboa, Central Galilee, Lower
Galilee, Hadarim, Southern Sharon, Zemora, Hevel
Elot, Zevulun, Hof HaCarmel, Hof HaSharon,
Tovim, Yizreelim, Merom HaGalil, Lodim, Maale
Yehuda, Mate Yehuda, Menashe, Nof HaGalil,
Nazareth, Sumkhi, Emek HaYarden, Emeq Hefer,
Northern Sharon, Soreqot, Shimonim, Shikmim,
Sharonim and TamarRamat HaNegev.

Special Committees: Ofaqim, Bet Shemesh, Yer

oham,MizpeRamon, Nazeratlllit.Netivot.Sederot
and Shelomi.
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ablishments, i.e., electrical power output has
been translated into T.O.E.;

2. According to primary energy in the form of
crude oil or secondary energy (e.g., residual
oil), which served as input in production of
electricity which in turn was used by the eco
nomy; this is called primary energy equivalent
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 compa
nies to the Israel Fuel Authority. Since consumers
have not yet been classiifed according to the stan
dard classificationof economic branches, there are
some inaccuracies in the distributionof ifnal 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 19501955 the dataof the Jerusalem

District Electricity and Public Service Corporation
Ltd., were not included.

WATER

The general water consumption data are obtained
from theWater Commission of the Ministry of Agri
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 classification
differs from that used by the Bureau.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
660 Energy in Israel 19701979

CHAPTER XVI. CONSTRUCTION

Construction includes the building and public
works branches (major branch 4 in the Standard
Classiifcationof all Economic Activities) as well as
constructionof communication and electricity lines
and drilling for crude oil. Detailed explanations on
the various purposesof theconstruction branch and
on data published in this chapter appear in Special
Series No. 702, Construction in Israel 19791981.

BUILDING

I. PHYSICAL DATA

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Building begun: beginning the digging of the
foundations.
Area under construction: building area ordwelling

whose building had begun but had not yet been
completed at the said date.

Bulding completed: when the building is technic
ally completed and ready to serve its function oi
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 from the street oran
area in common with other apartments in the
building.

Living rooms: bedrooms, parlours, dining rooms,
nurseries, halls etc., of 6 sq.m. and above. Not inc
luded are service rooms: kitchens, conveniences.
bathrooms, halls and other rooms of less than 6

sq.m.
Initiating sector: planning of buildings (location,

standard and area) and its supervision.
Public building: building initiated by the Govern

ment,the National Institutions, the Local Author!
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/Surveysofindustry andcrafts{Tab\esX\V8 12)
are sample surveys. The sample includes about 2.000
establishments and is based on the sample ofindust
rial indices. It covers all establishmentswith 5 empl
oyed persons or more on average during Ion r

representative months of the surveyedyears (Feb
ruary. May. August and November).

Data onwaterconsumption in industry were pub
lished in Abstract 31. pp. 420421.

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 Survey of Fixed Capital Stock in Industry 1968
448 Professional Labour Force in Industry 1970
656 Industry and Crafts Survey 1977  Part I

679 Industry and Crafts Survey 1977  Part II
704 Survey ofResearch and Development in Indu

stry 1976/19771979/80
716 Industry and Crafts Survey 1980

TECHNICAL SERIES
10 Industrial Production and Employment

Indexes(1960)

CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS /965:

13 publications appeared.

CHAPTER XV. ENERGY AND WATER

ENERGY BALANCE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Energy balance is a set of data that presents the
sources and usesofenergy by 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 column's represent two main catego

ries of energy used by the economy.
1 . Primary energy is used directly, without transf

ormation (e.g., crude oil or natural gas used
directly to supply heat, power aiid light).

2. Secondary energy includes energy converted
from aprimary' form into other forms, e.g.,
gasoline or other petroleum products which
are produced in refineries from crude oil, or
electricity generated in power plants which use
coal or petroleum products.

The table's rows are intended to supply informa
tion on the energy flow within the economy:
I . Energy requirements are obtained by summing

imports with domestic production and deduc
ting exports and bunkering of ships; theyalso
include changes in inventory and statistical
discrepancies. For statistical reasons the data
of this row are not presented in detail.

2. Secondary energyproduction . This partof the
balance presents crude oil delivered(or proces
sing and energy consumption for generating
electricity. Energy output is positive, whereas a
negative symbol () indicates inputs in the
process. Whenever a total is negative,it should
be interpreted as losses during the transforma
tion process.

3. Final consumption. This row sums up the final
use of energy by the economy. The breakdown
of energy use by economic branches follows
the row "total".

Unit. The ו01יתגזז00 unit of measurement empl
oyed is the ton oil equivalent (T.O.E.) which equals
10' 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 byindustrial est
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its own use; purchase tax and excise duty paid by the
establishment. It does not include subsidies and
export incentives. Revenue data in Tables XIV/1,4,
5 and 7 for the years 1976 and after include V.A.T.
Gross output is defined as total revenue of the

establishments with addition of value of change in
stock of finished products, at market prices, i.e.,
including indirect taxes but not subsidies and export
incentives.

Census value added is the difference between gross
output and consumption of materials.By thisdefini
tion, census value added includes wages and sala
ries, 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 fixed prices, produced
by the industrial branch.

SOURCES

DatainTablesXIW I 7,are obtained within the
framework of indices of industry and are based on
monthly reports from establishments included in the
sample (see below). Some data required for calcula
tion of the industrial production index are obtained
from other sources (see below). The data presented
in Tables XlV/g  12 were received in the frame
work of the industry surveys, and they are based on
yearly reports received from establishments inc
luded in the industry survey sample. In Tables
XIV/9, 11, 12, the 1965/66 data were obtained from
the Census of Industry and Crafts, 1965.
Data on production quantitiesofsome products

(Table XIV/13) are based on monthly reports rece
ived from the following sources: food (except sugar),
cotton yarn and crude oil  from the Ministry of
Industry and Trade; textiles, alcoholic beverages
and goods subject to excise duty  from the Depart
ment of Customs and Excise. Reports relating to all
other items of industrial production are received
directly from the relevant establishments.
The data on consumption of electricity (Table

XIV/14) are obtained from the Israel Electrical Cor
poration Ltd. and from industrial establishments
with power stations with a registered capacityof300
or more kilowatts.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

Indicesof industry (TablesXIV/17). The ind
ices of industry measure the monthly changes in

industrial production, in revenue(at current prices),
in employment and wages, as compared with the
base period.
The Sample. From 1979 on, a new series is given

based on a new sampleof industrial establishments.
The diamond branch is not included in the new
series. In Table XIV/5 the indices calculated previ
ously on a base of average 1968=100 are presented
on a newbaseaverage 1978= 100. Thesample for the
indices includes all establishments with 50 or more
employed persons. The rest of the establishments
were divided into 5 size strata, according to the
numberof employed persons, in each branch. with
sampling fractions from 1/2 to 1/32,where the strata
with larger establishments were generally allotted a
higher sampling fraction. The establishment inc
luded in the sample employed 7O9cfof the employed
persons in the population.
The sample is updated monthly by adding new

establishments. The addition is carried out in the
same method as the drawing of the sample.
Indexofindustrial production. Since it is imposs

ible in practice to obtain monthly reports from the
industrial establishments on the changes in the value
added for the computation of the index of industrial
production, the changes are measured by various
indicators, such as production, revenue at fixed
prices, etc., assuming that these changes reflect the
changes in the value added. More details appeared
in Supplement to theMonthly BulletonofStatistics,
no. 11, 1981 p.84ff
The changes occuring in the indicators of sub

branches are weighted according to their value
added in the branch. The indices for the main bran
ches and for the total industry are weighted accor
ding to the value added of the subbranches in the
main branch and in the total. The sourceof weights
for the subbranches and main branches is the cen
sus value added according to factorcost, as obtained
from summaries of the 1976 survey of industry and
crafts, adjusted for the base year 0{ the indices 
1978.

Indicesof wages were computed since 1975 accor
ding to a new deifnition, after the income tax reform
and were chained to previous years. The methods of
chaining and the linking coefficients were published
in Supplement to the Monthly BulletinofStatistics,
No. 3, 1976,p. 3.

The index of nominal daily wages per employee is

obtained by the division of the index of employees'
wages(excludingonetimepaymentsandbackpay)by
the indexofemployees' work days (i.e. actual work
days and daysofpaid absence).
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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 Table XIV/8  12 relate to establi
shments employing 5 or more persons.
Data on productionof industiral products (Table

XIV/13) and on industrial consumption of electri
city (Table XIV/14) refer to all establishments in
industry and crafts, including owners who do not
engage employees.
Classification bybranch. Thedata obtainedwithin

the framework of industrial indices (see below) were
classified by branches according to their main acti
vity in the base period of the indices (1978), accor
ding to the Standard Classification of 197O5'.
Establishments. The tabuJatiorj unit (which is also

the investigation unit) is the "establishment" which
is defined as an economic unit at one site performing
one industrial activity and keeping separate ace
ounts. A division of a ifrm, which is a 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
ownership. 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 classification by

sector (Table XIV/2) is according to main owner
ship of establishments.
Employees are all workers appearing on the pay

rolls for employees and also membersofcooperative
societies. Unsalaried qibbuz membersemployed 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  12, the number
of employees was computed as an average of four
selected months duirng the surveyed year.

Employed persons are employees, owners and
unpaid family members.
Investigation period. Data of industrial indices,

industrial production and electircity refer to cale

ndar years. Dataof the Industry andCrafts Surveys
relate to budget years.
Mandays worked include also overtime work

which has been converted into work days by divi
ding it by the normal number of hours worked per
day in the establishment (usually 8), but do not
include days of paid absence (e.g. holidays, sick
leave etc.) nor the workingdaysofowners and their
family members.
Wages and salaries are all the payments on which

income tax is due (before deductionof taxes), appea
ring in the payrolls, including: basic salary, cost of
living, professional, seniorityandfamilyallowances
(excl. employees' children allowance) and bus fare,
premiums, bonuses and payments on overtime, abs
ence (leave, sickness, festivals) convalescence, prof
essional literature and "13th month" salary,
maintenance of vehicle (incl. allocations for the
employer's vehicle used by employee), telephone,
clothing, lodging (on which only income taxisdue),
and payments in kind (e.g., meals, presents, hou
sing, etc.).
As 0{ July 1982, the 'Peace of Galilee' loan has

been included.
Other labour expenses are expenses connected

with engaging employees, which do not appear ת0
payrolls, e.g., national insurance and other insur
ance funds, Mivtahim, pension and severance pay)
parallel tax and employers' tax and pension paid by
employers, payments for transport of workers to
work, upkeep of restaurants etc.

Consumptionofmaterials, at current prices, inc
ludes !he cost of raw materials, packing materials,
water, fuel, electricity, cost of piece work done for
the establishment withtheestablishment's malerials
by others, as well as maintenance and repair works
on equipment and buildings performed by others.
Data were calculated as the difference between the
above expenditure and the change in the value of
material slock duirng the year.
Revenue at current prices includes: value of the

products sold and the valueof the goodsgiven to the
workers from the products of the establishment;
income fromwork(includingrepairs) performedfor
other establishments or persons with their materials
)not including the value of the materials belonging
to the establishment ordering the work); the valveof
the products manufactured by the establishment for

56 Technical Series No. 46, 1981.
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findings of the above mentioned annual census on
the area under cultivation, with additions from vari
ous records, especially for sheep and goats.
Historical data are based mostly on an annual

updating of census bench marks and on records of
professional organizations. ard of the Ministry of
Agriculture.
The poultry inventory is based mainly on hat

ching statistics and on consultation with the Mini
stry of Agriculture.
Agricultural machinery. The main sources for the

inventory are the findingsof theagriculture censuses
and records of the Ministry of Agriculture.
Agricultural water consumption: See Chapter XV

"Energy and Water".
Salesoffeed mix. Data are based on a monthly

survey which covers all the large feed mixingenter
prises (with an annual production of about 10,000
tons and more) and a representative sample ofsma
Her enterprises. Data include also the small quantity
exported overseas and to Judea and Samaria and the
Gaza Area.(cf. Agricultural Statistics, 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.

Pesticides. The data are supplied by the Plant
Protection Division of the Ministry of Agriculture,
mainly on the basis of administrative records.

AGRICULTURAL AND RURAL
CENSUS 1980/81

The census, which covered about 63,000 invest!
gation units, was the third censusofagriculture since
the establishment of the State, the previous one
having been conducted in 197).
In the 1980/81 census, all agricultural farms were

enumerated (a questionnaire to each farm), as well
as all holdersof cultivated land and all households
in rural localities.

The census was conducted by questionnaires for
all census units. The main subjects of investigation
were land and its agricultural uses, crops and their
yields, animal ^<0^ in farms, structuresand agircul
tural machinery. The enumerated units were also
requested to ifll out details on demographic charact
eristics and employment of each household
member.
The findings of the census will be published in a

special series. Main findings by type of locality were
published in a supplement totheAgricultural Statis
tics Quarterly, No. 1, 1982/83(Hebrew only).

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

8, 19 Census of Agriculture 1949/50

48* National income originating in Agriculture
1952  1954 (2 volumes)

108* Census of Vegetables' Areas 1959/60

165 National Income Originating in Israel's
Agriculture (Input, output and added value)
19521963

284* Citrus Sector Account
1962/63  1967/68

**316 Citrus in Israel 1969
326,327 Agriculture in Israel 1948/49  1968/69,

Statistical Series

TECHNICAL SERIES

21 Agricultural Statistics in Israel (1964)
35 Citrus Crop Forecast in Israel  Metho

dology***

CENSUSOF AGRICULTURE 1971

7 publications appeared

. Hebrew only; in cooperation with the Folk Institute for Economic Research in Israel
*. In cooperation with the Citrus Marketing Board of Isarel.
*** In cooperation with the Fruit Marketing Board of Israel.
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Productionfor investment data are obtained from
the Land Development Authority(onafforestation.
land reclamation, drainage etc.) and by a normative
computation of the cultivation costs of new
plantations.
Purchased inputsare an inclusive estimate for each

of the main input items. The main sources are as
follows: importsofagricultural 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 surveysofdistri
butors 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 organizations.
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 obta
ined from the summaries of employers' reports to
the National Insurance Institute (see ChapterXII 
Labour and Wages). To this an estimate for the
wages of uninsured workers is added.
Indices. Changes in quantity and priceof the vari

ous components of the agricultural account (Table
XIII/13) were computed using an estimate of the
value at previous year's prices.
Quantity indices of purchased inputs (Table

XIII/14) were computed since 1969/70 by chaining
the annual changes to the 1967/68 base index.

ACCOUNTS OF SUBBRANCHES
(Tables XIII/15  XIII/20)

DEFINITIONS

Definitions used for the subbranches are ident
ical with the abovementioned deifnitions for the
whole agricultural branch.

METHODS AND SOURCES 

Accounts of subbranches were compiled by int
egrating 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 serv
ices in the dairy branch, spraying costs for cotton
etc.), they are used in the branch account. Other

inputs are derived from the surveysof the Institute
of Farm Income Research.

CAPITAL STOCK
(Table XIII/21)

DEFINITIONS

Capital stock in the agriculture: gross value of all
fixed physical assets, which serve the production of
agricultural produce (e.g., livestock, fruit plantat
ions, agricultural machinery and structures). Not
included are work animals, land, forests, water
plants, residential buildings, roads, electricity insta
llations, etc. Neither are assets in the fishing branch
included, nor spraying aircraft and land reclama
tion.

Gross capital stock: gross value of assets, before
deductionof commulative depreciation.
Net capital stock: gross capital stock less cumula

tive annual depreciation up to the surveyed year.

METHODS OF COMPUTATION

Capital stock is computed bytheperpetual inven
tory method, by which a given year's capital stock
includes the sum of gross capital stock in assets
according to whose "lifeitme" depreciation is still
deducted.
The price indices which serve for deduction of

annual investment are speciifcfor each typeofasset.
Most indices are derived from output and input
indices of the agriculture branch.

SOURCES

Grosscapital formation is obtained /?0/7? invest
ment estimates compiled for the national accounts
)except for compiles for the animal stock); see also
introduction, to Chapter VI  'National Income
and Expenditure', 'Deifnitions.'
Livestock. Data on fixed value are obtained by

multiplying the rosterof livestock at the endofeach
year by the respective priceof each unit in 1967/68;
see also MeansofProduction , below.

MEANS OF PRODUCTION
)Table XIII/21  XIII/26)

SOURCES AND METHODSOF COMPUTATION

Livestock. Since 1972/73, the cattle, sheep and
goat inventories have been based mainly on the
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Production value is given in a large number of
cases, at producers' prices at the first pointof sale,
which is the wholesale market.
Disposal (Table XIII/10).
For heal consumption: the produce destined for

direct consumption by the population of Israel inc
luding consumption by the fa.mer and his hous
ehold ("home consumption").
For local industry includes allof the produce supp

lied to industry, including produce exported after
processing.
Direct exports are exporto(fresh agricultural pro

duce (including sales to Judea and Samaria and the
Gaza Area).
Intermediate produce is agricultural produce

which reenters the agricultural production process
(e.g., locally grown barley used for livestock fee
ding). In this table, the data on intermediate pro
duce also include data on destructionofagricultural
produce and changes in livestock inventory.

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

Estimates of fruit, poultry and cattle, milk, eggs,
ifsh and most ifeld crops are based chiefly on mon
thly reports from wholesalers, production boards,
and from industiral 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 field crops is estimated by

multiplying the average yield per dunam by the area
sown.

The value of agricultural production at current
prices is obtained by multiplying the various quanti
ties of production with the pirces received by far
mers at the first delivery point.
Production valueat previousyearprices 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' quantitiesby the fixed prices
of 1967/68; since 1969/70, quantity indices are obta
ined by chaining annual changes (by the Laspeyres
formula) to the index with base 1967/68.

The price index isof the Paasche type and is obta
ined by dividing the value index by the quantity
index.
In the case ofitems for which physical data are not

available, a suitable price index isapplied in order to

arrive at the value at constant prices, which serve to
compile the quantity index.
Differences between the pirce indices of agricul

tural production as given here andtheprice index of
agricultural output as given in Chapter X  Prices,
are due mainly to differences in definition. 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 period.
Slaughteringof livestock in slaughterhouses. Data

are based on returns made monthly by all slaughte
rhouses on the number oflivestock slaughtered. The
returns specify the type, sex and weight group of
each head slaughtered. In order to estimate the live
weight 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 refers to agricul
ture, forestry and fishing as defined in the Standard
Industrial Classification of Economic Activities.
Income originating in agriculture is the agricul

tural output less input purchased from other bran
ches, plus special subsidies and compensation for
damage by nature; it constitutes the income of all
factors of production operating in agirculture.
Output is the value of agircultural production

(excl. intermediate produce) with the addition of
"production for investment."
Productionfor investments is the investment by the

agriculture branch, in new (nonbearing) plantat
ions, afforestation, land reclamation, drainage, etc.
Not included are changes in livestock inventory,
which are included in the"agricultural production."
Purchased input is the total of mateirals and ע^ג

ices purchased from other branches in Israel and
from imports, and depreciation at renewal pirces.
Wages include only payments to employed lab

our, but not imputation ofwages for farmers' work.

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION

Agricultural production is obtained from the pro
duction tables, by deducting intermediate produce.
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SELECTED PUBLICATIONS

special series

257 Strikes and Lockouts 19651967
544 Labour Mobility Survey 1974

559 Employment and Wages of Employees from
National Insurance Data 19721976

628 Young Persons Aged 1417  Employment
and Studies

644 Labour Force in the Public and Community
Services 1978

715 Labour Force Surveys 1981

CENSUSOFPOPULATION AND HOUSING 1961
PUBLICATIONS: Nos. 9, 18, 21, 24, 27, 37, 40.

CENSUSOFPOPULATION AND HOUSING 1972

Housing, Labour Force and Education  Pro
visional Data from Stage "B"
Labour Force Part I  Main Characteristics
 Data from Stage B of the Census.

Labour Force Part II  Economic Branch and
Occupation  Data from Stage B of the
Census

12

14

16

17

Labour Force Part III  Place of Work and
Residence  Data from Stage Bof the Census
The Aged in Israel  Data from Stage Bof the
Census

CHAPTERXIII. AGRICULTURE

This chapter presents annual summaries of agri
cultural statistics in Israel.
Monthly detailed agricultural statistics are publi

shed 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 were fully described in 1964 in the Bureau's
Technical Series no. 21. A summaryof this descrip
tion, which still applies to most series, is given
below, with some corrections and additions, due to
the development during the last 19 years.
The agriculture branch includes agriculture, fore

stry and nshing as defined in the Standard Industrial
Classification.
The years are agricultural years starting on Oct

ober 1, unless otherwise stated.

AREA AND YIELDS
(Tables XIII/1  XIII/6)

DEFINITIONS

Cultivated area includes fruit plantations, fish
ponds, field cropsas well as areas not sown this year,
but part of the land normally cropped.
The area under crops was recorded as many times

as the physical area was sown.

SOURCES

The area under ifeld crops, fruit plantations and
fish ponds is obtained by annual censuses, in which
questionnaires are sent to qibbuzim and moshavim
and to local councils, to mukhtars in nonJewish
localities, to agricultural committees inother areas,
or to private farmers. Data on fruit plantations and
on some other crops which are received from these
censuses are supplemented with information rece
ived from production boards and other sources.
Prior to 1974/75, only the area statistics of ifeld

and garden crops were based on censuses, while
those of fruit plantations and ifsh ponds were der
ived fromrecordsofthe Ministryof Agricultureand
other aggregate sources.
Afforested area. The data are supplied by the

Jewish National Fund.

PRODUCTION AND VALUE
(Tables XIII/8  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 consu
mption on the farm, changes in livestock inventory
and intermediate produce; it does not include "pro
duction for investment".
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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 cha
nged. The new procedures affected mainlythe series
of daily average unemployment and the distribution
of workseekers according to unemployment days.
For workseekers with no placeof work, one unem
ployment day or more is now being registered;
hence, the increase in the daily average of
unemployed.
During the first months of 1974, the system of

applications was fed into the computer, and there
fore registration was more accurate. Hence, one
should be cautious incom paring data on "requests"
and "unfullfilled requests" with data for previous
years.

STRIKES AND LOCKOUTS

DEFINITIONS

Strikes and lockouts: temporary workstoppage
by any group of 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 strikingfor more than once is countedaccor
ding to the number of his strikes.
Lost labour days: labour days on which employees

directly involved in the strike did not work. In the
case of a strike shorter than a complete labour day,
lost work days were calculated on the basis of the
total lost work hours divided by 8.
From 1972 on, strikes in which less than 10 work

days were lost were excluded from total stirkes.
Slowdowns: temporary interference with normal

work process, due to labour disputes in connection
with employerworker relations.
Numberofparticipants in slowdowns: the number

of workers involved in slowdowns, a person invo

Ived in a slowdown more than once being counted
as the number of slowdowns in which he is

involved.
Information on slowdowns has been collected

since 1972.

SOURCES

Till 1965 data were based on reports submitted to
the Research Department of the Histadrut's execu
tive committee by the workers' councils. These rep
orts 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 Lab

our Relations Division in the Ministry 0( Labour
and Social Welfare in collaboration with the Insti
tute for Economic and Social Researchof the Hist
adrut, with the advisory cooperationof the Central
bureau of Statistics.This cooperation was disconti
nued in 1980.

COST OF LIVING ALLOWANCE54
)Table XII/48)

In the period July 1957  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". As of July
1975, the allowance is calculated according to a new
formula inaccordance with the recommendations of
the "Commission for Investigation of the Cost of
Living Allowance Payment". The ratesof the cost of
living allowance are calculated in each period in
relation to the overall wages for that period (and not
in relation to the basic wage).

54 An explanation of the cost of living allowance and maximum sums paid on the costof living allowance until 15 Vll 1957 are
given in Abstract No. 24, 1973, pp.(128))129).

55 Data and explanations of cost of living allowance up to 1956 appeared in Abstract 32  1981, p. 370.
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Theframe. The sampling frame is based on the
employer cardifle of the National Insurance Insti
tute updated for August 1978. To this cardfile were
addedother establishments from samples kept in the
Bureau and from other sources.
The sample includes about 6,500 active establi

shments which cover about 75 per centofthe empl
oyee posts in the population.
Samp/ing method. The population was divided

into sampling strata, each stratum being character
ized by major economicbranch and sizeofestablish
ment. In each size groupof the economic branch,
there is a different probability of selection.
In each branch, establishments engaging 50 emp

loyees or more were included with certainty (i.e.,
such an establishment represents itself only); in
some branches smaller establishments were inc
luded with certainty.
The sample is updated by exclusion of establi

shments which ceased operating and inclusion of a
sample of newly opened establishments.
The new base. The new sample was investigated

together with the old sample in OctoberDecember
1978. The base for the new indices was compiled
according to this investigation period, as follows:

Average 1978 x
X XII 1978 data on the new base

X XII 1978 data on the old base

REGISTERED UNEMPLOYMENT

DEFINITIONS

A workseeker is any person who registeredat the
labour exchange at least once a month for employ
ment. An unemployedperson is a person for whom at
least one unemployment day was registered during
the month.
Daily averageofunemployed is calculated by divi

ding the total number ofunemployment days in the
month by the number of possible workdaysof that
month.

Monthly averageofunemploymentdaysper 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 (east 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. As of
1978, referrals to counsellors are also included.
Applicationfor workers: applicationofemployers

to Labour Exchanges for workers.
Unfulfilled applications: applications during the

month for workers which could not be supplied by
the Labour Exchanges during that month.

Due to the replacement of the samples and the
other changes, data based on thenew sample should
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
multiplying the indices for 1979 and onwardsbythe
respective indices which relate to the annual average
of 1978 and dividing the result by 100.

Detailed explanations on this series were publi
shed in Special Series no. 559.

SOURCES

The statistics on wages andemployment are based
mainly מ0 monthly processings of employers' rep
orts, according to the law, 011 employees and wages
)on form 102) to the National Insurance Institute
and partly on other administrative sources (such as
the Labour Exchanges, the Center of Data Process
ings, the Defence Forces etc.)

SOURCES

Data on registered unemployment since 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 1954, data include also registration

of nonJews at Labour Exchangeswhich are under
the direct supervision of the Ministry of Labour.
Since 1959, the Labour Exchanges have not regist
ered the handicapped (who work 5 hours a day),
who worked only 5 days a week. Since 1961, the
number of workseekers who applied to Labour
Exchanges, but were not registered as unemployed
were also included.
In April 1959Labour Exchangesbecame govern

mental authorities under the Employment Service of
the Ministry of Labour. Data on adult workseekers
do not include registration at exchangesofstudents,
graduates, seamen and charwomen. Data on youth
labour exchanges (tor ages 1417) are given in a
separate table.
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The extentof the fallout for the above reasons was
about lO^of of the persons.

LABOUR MOBILITY

The survey on labour mobility was conducted in
AprilJune 1980 along with the labour force survey.
Within the frame of this survey, the following subj
ects were investigated: inflow and outflow between
1975 and 1980, with respect to the labour force,
economic branches and occupations, yearsof work
with last employers, retirement insurance by
employers and work seeking.
About 18,000 persons were interrogated, the

processings for labour mobility relating to persons
aged 25 and over. Qibbuz members, Bedouins in the
South and inmatesof institutions were not included.

EMPLOYEE POSTS AND EMPLOYEES

A survey on employee posts and employees was
conducted in ApirlJune in 1975, 1977, 1979 and
1981.
The purpose of the survey was to evaluate the

ratio between the numberofemployee posts and the
number of employees each month, as well as to
compare the employee posts per month' which are
obtained from the sampleof employers reporting to
the National Insurance Institute, with the estimates
obtained from the Labour Force Survey.
The survey was conducted along with the Labour

Force survey and was based on a sample of emplo
yees and cooperative members only; household help
was not included.

EMPLOYMENT AND WAGES FROM
NATIONAL INSURANCE DATA

AND OTHER ADMINISTRATIVE
SOURCES

DEFINITIONS

The investigation unit is an establishment, which
engages one employee at least. An establishment is
also a department of a ifrm for which the National
Insurance Institute conducts a separate ifle. Such
separate ifles are usually opened whenever the wor
kers of different departments come under different
risk branches, according to the type of their
employment.

Employee posts:the number of employees (per
manent and temporary), on the paylist of establi
shments or institutions, who worked (or were on
paid absence due to illness, vacation, army reserve
duty etc.) in the surveyed month one day at least.
Employees on the paylistsofmore than one establi
shment or institution in that month are counted as
many times as theyappeared in thepaylists, so that,
actually, the data refer to the number of employee
posts for which wages were paid.
Gross monthly wages: all gross payments paid to

all employee posts in a month, including basic
wages, costofliving allowance, payment for years
of work, backpay, advance payments, overtime,
premiums, various allowances  current or non
recurrent, such as: standby, turn of duty, 13th
month salary, fares, convalescence allowance,
education allowance, maintenance of vehicle, etc.
The gross wages do not include other labour
expenses and sums paid by the employer to funds
such as pension funds or insurance of employees,
health insurance, employers' tax and the like.

Average monthly wages per employee post: the
gross monthly wages divided by the number of
employee posts in that month (it follows from the
definition of employee posts, that themonthlyave
rage wages per employee post is lower than the
monthly average wages per employee).

The investigated population includes all establi
shments that engage one employee or more, co
operative members, civilian employees in the army
and workers from Judea and Samaria and the
Gaza Area, who receive their wages through the
Employment Service. The distribution according to
economic branch is based on monthly reports and
on family surveys (see Chapter XXVII). Not inc
luded are qibbuz members who work in their qibbuz
or in establishments owned by the quibbuz, emplo
yers who work in their own establishments, pupils of
vocational 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,thebase having been I 1965=100; it
was changed again in 1968, the base having been
average 1968=100. As of 1979, the series is based on
a new sample of establishments, the base being
19781005s.

53 See Monthly Bulletinof StatisticsSupplement No. 1, 1981.
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Survey: an old questionnaire, which is the questio
nnaire 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 lasl school

attended.
f. "number of children" and "age of youngest

child" refer to all children in the household,
and in the women's questionnaire, only to chil
dren of women who actually live in the
household.

Data for 1978 1980 were presented according to
number of children in household and as of 1981 
according to numberof childrenofwomen living in
a household.
In order to make possible continuous series, the

sample was divided into two representative samples
ofequal size, and in each of them adifferent questio
nnaire was used. After checking the results of the
four surveys of 1978, it was decided to make an
overall estimateof all variables not affected by cha
nges in the questionnaires. Thus,theofllowingsubj
ects were excluded: average working hours per week
and division of the employees into fulltime and
parttime workers inthe determinant week; in these
subjects differences were found caused by the diffe
rences 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.
Data of 1979 can be compared with 1978 data

according to the new questionnaire.

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
and salariesofemployed persons aged fourteen and

DATA PRESENTED

Most data in TableXI1/29 are persented in the
form of indices, for the purpose of a relative comp
arison of the wages per hourofurban employees in
the vairous economic branches and occupations.
Absolute data on income per hour were presented
only for the total population of urban employees.
The population, to which the data in Table

XII/29 relate, comprises employed persons in towns
and urban localities, who had such income during
the twelve months preceding the enumerator's visit.
Details on the methods ofdata collecting and the

pattern of the sample are presented in the introduc
tion to Chapter XI  Living Conditions.
The dataof the Income Surveys have been comb

ined with demographic and economic characteirs
tics obtained from the Labour Force Surveys on
those employed persons.
The processing unit of Table XII/29 in this cha

pter differs from that in Chapter XI. Whereas the
unit in Chapter XI is the household of an employee,
data in this chapter relate to the individual who was
engaged as an employee.

DEFINITIONS

Gross income from wages andsalary is the money
income before deduction of taxes, loans, etc., from
all placesofemployment where the individual inve
stigated had worked during the twelve months pre
ceding 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) accor
ding to the same characteristics. This inflating factor
also allows for the fallout between the Income and
the Labour Force Survey. This fallout consists of:
a. all cases not interrogated on their income bee

ause of absence during the enumerator's visit
or refusal to fill out the questionnaire;

b. all cases (questionnaires) where any details on
income or labour input were absent or
unknown.
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abroad less than one year, but excluding touristsand
temporary residents. (See also definitionsof perma
nent population in the introduction to Chapter II).
The families chosen for each survey were intervi
ewed at their homes by interviewers of the Bureau,
as regards the work of all persons aged 14 and over
during the preceding week, which is thedeterminant
week for that family. The enumeration was carried
out continuously every weekduring all three months
of the survey.

METHODSOF PROCESSING

According to the routine weighting method, data
obtained from the Labour Force Surveys are infl
ated according to age group, type oflocality, sex and
population group.
The inflating is done by.
1. counting of individual cases obtained from the

sample in each age group, type of locality, 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 the respective group.
This method ofa "relative estimate" improves the

estimates.
Annual data in the tables are arithmetical aver

ages of the estimates received from quarterly
surveys.
The presented estimates, 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) obtained in the survey. The size of this range is
measured in terms of sampling errors (ax) and is
conditioned by the required level of confidence.
With a 679rf conifdence interval, it can be assumed

that the "census value" is in arange 6c+ ax"'i0x);
with a 959b confidence interval, the census value
would be in the range (x 10$;x+20x)■ For exa
mple: when the estimate is 10,000 persons, the app
roximate sampling error is 670. It can be assumed
with 959rf confidence that the value which would
have been obtained in a census would be between
8,660 and 11,340.
The following concise table presents sampling

errors for rounded off absolute numbers (for ave
rage 1980), by which the confidence intervals for the
estimates in the tables can be calculated as explained
above. For intermediate values, an interpolation
must be made.

"XX

Sampling errorEstimate

2101,000
3002,000
3703,000
4805,000
6008,000
67010,000
95020,000

1,16030,000
1,49050,000
1,87080,000
2,090100,000
2.890200,000
3,470300,000
4,280500,000
5,010800,000
5,2801,000,000
5,4201,300,000

Sampling errors are influenced by the nature of
the variable and the subpopulationfor which it was
computed. This table is valid for large sub
populations (exceeding one million). The useof this
table for small subpopulations gives overestimates
for the sampling error.
More adequate estimates for sampling errors of

absolute numbers, as well as for estimates in perce
ntages, can be found in Special Publication No. 715.
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 209£>

were printed in brackets.

SUBJECTS INVESTIGATED

The survey questionnaires include questions on
employment and unemployment, detailed by econ
omic branch, occupation, status at work, etc., and
on some demographic and social characteristics of
the population (see income, below).
In various surveys, questions on special social and

economic subjects were added to the usual questions
of the Labour Force Surveys, e.g., kindergarten
attendance, victimsof crime, numberofemployees'
posts, use of health services, etc.

CHANGES IN THE 1978 QUESTIONNAIRE

Asof January 1978, twoquestionnaires were used
throughout the whole of 1978 for the Labour Force
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J. 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), or other reason.

b. Unemployed: persons who did not work at all
during the determinant week (even for a single
hour), and actively sought work during that
week by registering at the Labour Exchanges
of the Employment Service by personal or wri
tten application, etc. Employees who were
temporarily absent from their work and acti
vely sought otherwork are considered unempl
oyed. This group consists of two subgroups:
those who worked for the previous twelve
months in Israel;
those who did not work for the previous twelve
months in Israel.

Not in the civilian labourforce: all persons aged 14
and over who were neither "employed" nor "unem
ployed" in the determinant week. Included are
housewives, students who did not work even one
hour during the determinant week, persons unable
to work, persons living on pensions, etc., as well as
soldiers servingin the army on compulsory military
service.
■Determinant week is the week ending on the Satu
rday preceding the enumerator's visit.
Economicbranch is the economic branch, to which

the establishment or institution in which a person
worked, 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.
Status at work: the classification by occupational

status divides employed persons into the following
groups:

Employees: persons employed by another
: person in return for daily wages, monthly
salary, piece work or any other kind of
remuneration.
Employers: persons employing other persons
for payment or any other kind of remunera
tion, or a partner in a business employing
others or a farm owner employing paid farm
hands.
Selfemployed: persons working themselves in
their own business or farm, whodo not employ
others in return for payment.

Membersofcooperatives: membersof cooper
atives or cooperative societies who participate
in the financial profits, including members of
collective moshavim.
Membersof qibbuzim: persons who worked in
qibbuzim without receiving wages, including
members, candidates for membership, relat
ives 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 eachof theyears 1954
through 1956. In 1957 two surveys were carried out
and since 1968 four surveys have beeri conducted
each year. Executionofquarterly.surveys has made
it possible to calculate the average annual level of
employment, the compositionof the nation's labour
force, and to obtain some indication of the seasona
lity during the year.
Detailed results of 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 frame of localities is
the list given in the ListofLocalities, Their Popula
tion andCodes wh ich appears regularlyin theTechn.
ical Series. In towns, urban localities, local council!
and large villages, the frame is the list of dwellings
liable to pay municipal 'Arnona'; inthe moshavim
and small villages, the frame is the list of househ
olds, and in qibbuzim and institutions, the frame .s
the list of persons aged 14 and over, living there
,.permanently..  ■ 

The sample is drawn in two stages. In the ifrst.
localities are sampled and in the second  dwell
ings. In each 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 intro

duction to Special Publication No. 715.
Each of the quarterly labour force surveys cov

ered about 12,000 households within the State's
geographical boundaires including residents staying
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private car includes both a car legally owned by a
household member and a car not legally owned by
one of the household members, but permanently at
his disposal for private use, such as an employee
using the car of the enterprise after work hours.
Percentages in TablesXI/3136 are outof all

families in each group.
SOURCES
The estimates are based on results from the

Family Expenditure Survey in TablesXI/89 and
in Tables XI/31 36  from the current investiga
tion on durable goods which is conducted together
with the Labour Force Survey once a year in the
months JulySeptember. About 5,000 families are
investigated, who represent the entire population,
except persons living in qibbuzim and institutions.

The investigation unit is the household (see deifni
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
527 Income of Households Whose Family Heads

Did Not Work 1971  1975
595 Young Couples Survey 1977
641 Survey of Housing Conditions 1978
691 Family Expenditure Survey 1979/80  Part A

 General Summary
705 Surveys of Income 1981
711 Family Expenditure Survey 1979/80  Part B:

Family Budget by Level of Income

TECHNICAL SERIES

21 Agricultural Statistics in Israel (1964)
31 Classification of the Family Budget

CENSUSOF POPULATIONAND HOUSING 1961
Nos. 16, 23,31.

CENSUSOFPOPULATIONANDHOUSING 1972
13 Housing Conditions and Household Equip

ment  Data from Stage B of the Census
15 Income of Employees and Families  Data

from Stage B of the Census.
17 The Aged in Israel  Data from Stage Bof the

Census.

CHAPTER XII. LABOUR AND WAGES

LABOUR FORCE SURVEYS

DEFINITIONS

The civilian labourforce. All civilians aged 14 and
over, who were "employed" or "unemployed" in
the determinant week according to the definitions
given below, are included in the Civilian Labour
Force.
a. Employedare persons who worked at least one

hour at any work, for pay, profit, or other
remuneration, during the determinant week;
all workers in qibbuzim (whether in servicesor
other branches); family members and persons
in institutions who worked without pay 15

hours or more per week, and persons who were
temporarily absent from their usual work and

did not seek other work. The "Employed"
group consists of three subgroups:
1 . Fulltime workers: all persons who worked

35 hours or more during the determinant
week. Included are all hours duirng which
the worker was occupied in his work or
business, including overtime, paid or
unpaid work, and waiting hours (for exa
mple the hours spent by a taxi driver or
porter in queue for work, etc.) and hours
spent in preparation for work  work
hours connected with the work, evenif not
at the place of work, (e.g.v correction and
preparation of exercises, rehearsals, etc.).

2. Parttime workers: all persons who worked
from one to 34 hours during the determi
nant week.
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collected only at the end of the agircultural year
(September), data were recorded of quantities for
the years preceding the surveyed year.
Exports: exports sent overseas and surplus (posi

tive) of food commodities transferred from Israel to
Judea, Samaira and the Gaza Area.
Imports: imports from overseas and surplus

(positive) of food commodities transferred from
Judea, Samaira and the Gaza Area to Israel.

Change in stocks: change in the stock ofcommodi
ties from local production and imports.
Notforfoodand waste. In thiscolumn, thequanti

ties were recorded which were used for fodder and
seed, and for industrial processing into alcoholic
drinks and nonfood products. Forperishable food
commodities e.g., fruit and vegetables, waste is est
imated according to quantities that rotted or were
destroyed at the stage of wholesale marketing; for
the retail marketing stage, waste is estimated by
coefficients.
Food (net). The data recorded are the difference

between the column 'available supply' and the
column 'not for food and waste', withthe deduction
01 quantities of food commodities included in the
balance sheet in anothercommodity, such asquanti
ties of raw sugar in chocolate and sweets.

The quantities are those at the disposal of the
consumer, and not those actually consumed.

HOUSING51

The data on housing density and number of
rooms in dwelling are annual averages obtained
from the current investigation of the Labour Force
Surveys and they relate to all the families in the
country (except qibbuzim, institutions and Bed
ouins). Regarding the structure, the organization
and the execution of the survey  see Chapter XII,
Labour and Wages. The datain Tables XI/28 and
XI/29 were obtained from the Housing Conditions
Survey 1978, which was added asa special subject of
investigation to the Labour Force Survey held in
JulySeptember 1978, and in which 7,500 househ
olds were surveyed.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Numberof rooms in the dwelling. all rooms which
are used by the family as living quarters. The folio

wing were not included in the number of rooms:
kitchens, bathrooms, toilets, verandas, rooms used
for business purposes or for workonly and rooms let
to lodgers. Till 1979, half a room was counted as a
room. In January 1980, a full registration of rooms
and half rooms was made.
Numberofpersons per room(housingdensity) was

calculated by dividing the number of persons who
live in the household by the total numberof rooms
occupied by members of the family (household).
After the counting of rooms was changed in 1980

(see above), data for 1980 in Table Xl/21 were
presented twice: ifrst according to the old method,
which is comparable with data through 1979, and
then according to the new method introduced in
1980, and thesedataarecomparable with years after
1980. This was done because of the differences bet
ween the data.

EMPLOYMENT OF DOMESTIC
HELP

Dataon employmentofdomestic helpare annual
estimates, which have been culled from an investiga
tion 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 they employed a dome
stic help or nurse,butalso(1)ifthey usuallyemploy
one, but in the previous week did not do so; (2) if
they employ one, but the numberofhours worked is
not known, These categories were previously inc
luded with "not known if domestic help or nurse
employed." The 1978 data are therefore shown ace
ording to both questionnaires.
A family employing domestic help is any family

which employed a paid household help or nurse in
the determinant week.

OWNERSHIP OF DURABLE
GOODS52

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Ownershipofdurablegoods. This definition covers
the households which own the commodity as well as
those which permanently use a commodity, though
they do not legally possess it. Thus, ownership of

51 See also "Housing Density 1981", ibid., No. 12., 1982.
52 See also "Survey of Household Equipment", ibid., No 3, 1982.
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premiums and bonuses and income from self
employed work and property income, interest and
dividends, current income from assistance and pens
ions of all household members.
Nonrecurrent payments (e.g., inheritance, sever

ance pay from the place of work, restitutions from
Germany, etc.) were not included nor were imputat
ions made for income from the useof own dwelling
or other types of income in kind.
Deciles. A decile is a group including ten percent

of the families, which are ordered by sizeof income,
beginning with families of the lowest income in the
bottom decile up to the families with the highest
income in the top decile.

Gini coefficient: a measureof inequality of a dist
ribution of income. It ranges from 0 for complete
equality to 1 for maximum inequality.

SOURCES

The population to which the data in Tables
XI/10 15 relate comprises all Jewish employees'
households in localities of 2,000 inhabitants and
over and the nonJewish employees' households in
towns only. An employee's household is defined asa
household whose head is an employee or a coopera
tive member. The population in Tables XI/16 17
refers to urban households, of which the family
heads did not work in the year surveyed.
Thesurvey period. An income survey iscarried out

four times a year. In each quarterly survey each
individual, aged fourteen and over, is investigated
on his income during the twelve months preceding
the enumerator's visit. Hence, data for a given year
relate, on average, to the Incomeofthe beginning of
that year.
The investigation and processing unit is the hous

ehold, 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
having a common budgetofexpenses. Thefamilyor
household head is the oldest working person. Part of
the family's characteristics, e.g., continent of birth,
period of immigration, age and level of education
are determined by the characteristics of the head of
the family.
The investigation unit in this chapter is also the

processing unit. On the other hand, the data of the
income survey presented in Chapter XII, relate to a
different unit, this being the individual, who was
engaged as an employee at least one day during the

investigation period (for more details see the intro
duction to Chapter XII).

The sample. About aquarter of the families invest
igated by the Labour Force Survey are included in
the sample (see introduction to Chapter XII  Lab
our and Wages).

METHODS OF COMPUTATION

Estimates on all households of the population
were obtained by multiplying the survey data by an
inflating factor (weight). The weight of the family
head as an individualin the Labour Force Survey itns
been assumed as the family's inflating factor (for the
methodof its determination, see Chapter XII). This
weight was multiplied by an adjustment factor,
which allowed for the fallout between the Income
Survey and the Labour Force Survey (fallout resul
ting from refusal to reporton income, absence, etc.),
which amounts to about 109?> of the households and
was calculated separately for each type oflocality in
each quarter year.

FOOD BALANCE SHEET

DEFINITIONS

Thefoodbalance sheet is a recordof the sources of
food, their description and the calculation of their
nutritionalvalue (calories, fat, protein, minerals and
vitamins) consumed on average per capita per day,
by the actual population living in Israel in the year
surveyed  the 'average de facto population' (see
definition in introduction to Chapter II).

The balance sheet is drawn up in the formdeterm
ined by the Food and Agriculture Organization
(FAO), with some adaptations to conditions in
Israel.

Food commodity. The foodcommodities recorded
here are generally '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 of
bread, biscuits, noodles etc. Quantities ofcommodi
ties are recorded at the weight and measure of the
primary commodity; for example, canned vegeta
bles are included in the balancesheet asquantities of
fresh vegetables. Tea leaves, coffee beans and alcoh
olic beverages are not considered foods in the bal
ance sheet.
Production: local agricultural production in the

year surveyed. For commodities for which data are
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Nonsigniifcant nonrecurrent receipts are all rece
ipts which do not enlarge the family's property, but
only change its structure, such as redemption of
insurance policies, severance pay from the empl
oyer, etc.
Deciles: see definition below in the explanations

on income surveys.
Net income per standardperson: the nethousehold

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 econo
mics of scale, households were classified not by
family income divided by actual numberofpersons,
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 pointofviewof the burden on the
family budget.

Actual
number of
persons in
household

1 person
2 persons
3 persons
4 persons
5 persons
6 persons
7 persons
8 persons
9 persons
Every additional
person

Number of
standard
persons

Marginal
weight per
person

1.25
0.75
0.65
0.55
0.55
0.50
0.50
0.45
0.40

0.40

The sample. The dwelling was used as the samp
lingunit.As the framework for drawing the sample
Arnona lists of the local authorities were used, as
follows: for the first halfyear the updated list for
April 1978 and for thesecond halfyearof the survey
 the updated list for April 1979. Details were also
taken from a framework of new building.

METHODSOF INVESTIGATION

The households investigated recorded all their
expenses every day during one month in a "Daily
Record Ledger" with the guidanceandassistance of
enumeratorsof the Central Bureau ofStatisticswho
visited every household about once every 4 days. In
addition, the enumerator obtained details from the
households replying on their expenses over the last
year on goods purchased at irregular 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 questio
nnaire 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 SURVEYS

The data presented were obtained from the Sur
veys of Income currently conducted since 1965
within the frameworkof the Labour Force Survey of
the Central Bureau of Statistics. (See detailed expl
anations in Chapter XII  Labour and Wages.)

More detailed results of the Income Surveys and
also a detailed descriptionof the methods adopted
and the definitions used were published in Publica
tion No. 705 of the. Special Series of the Central
Bureau of Statistics.

SOURCES

Data in the surveywere obtainedfrom asample of
about 2,270 urban families, each havingbeen invest
igated during one monthof theperiod between June
1979 and May 1980(see "Methodsof Investigation"
below).
Investigation unit is defined as "a family ofconsu

mers", i.e. a groupofadultsand children living most
of the week in the same dwelling and eating at least
one meal a day together.

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 allowa
nces, e.g., 13th monthsalary,paymentforovertime,
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CHAPTER XI. LIVING CONDITIONS

SURVEY OF FAMILY
EXPENDITURE

1979/80

Data on the urban family budget have been obta
ined from the Family Expenditure Survey 1979/80,
which was carried out by the Central Bureau of
Statistics between June 1979 and May 1980.

The purpose of the Family Expenditure Survey is
to investigate the budget of the urban family and to
obtain data which may serve as the base of research
into consumption patterns, forecastsof demand, the
standard and composition of nutrition, the ^זז00ז1
and saving level and their composition, and for
updating the basket of the Consumer Price Index50.
Thesurvey population included all the households

of the country's urban population. This population
lives in 109 localities. Thereof, householdsof all 59
localities with more than 2,000 inhabitants were
sampled, and of the remaining 50 localities with
smaller populations, households of 24 localities
were sampled. Altogether, households of 83 urban
localities were investigated.
In this survey, data were processed by methods

and deifnitions which differ from the previous
survey, and consequently can not be compared with
it. A comparative processing which was made for
Jewish households is presented in Table XI/1.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Sources and uses. The household budget has been
divided into sources and uses. Uses include direct
taxes and transferstootherhouseholds, expenditure
on consumption and savings. Each of these budget
components was investigated separately, and somet
imes by different methods (see "Method of Investi
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.

Total income is the gross money income (see deifn
itions in "Income Survey" below) with income in
kind included; i.e., imputed income from use of a
dwelling or ofa vehicle as well as the value of 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 deduction of 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 includes also
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 advance paym
ents 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 expe

rises of the household, except forcompulsory paym
ents, defence levy, national insurance, savings, and
money transfers to other households.
Savings are the net increase in the households'

property duirng the survey year from its current
available income, i.e., that portionof the net income
not spent by the family on consumption nor transfe
rred to other households.
Contractual arvings are the household's savings

income on a contractual basis. Included are prem
iums 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 as reparat
ions from Germany, lotteries and prizes, gifts in
cash, etc.

50 See the Price Statistics Monthly No. 1, 1981 (Hebrew only).
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SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labourservices*6 . The weightoflabour servicesof
employees: drivers, administrative workers, etc.,
mechanics, and service workers, were set down ace
ording to the percentageof thebus companies' expe
nses on hired labour servicesof their total expenses
on the index basket. For these purposes, the folio
wing items were defined as labour services: gross
wages, which the employer pays directly to the wor
kers, and payments of the bus companies to various
funds (National Insurance, Mivtahim, etc.). The
weight of labour servicesofcooperative members is
estimated at 6O95> of members' receipts.
The current measuring 0^ labour service prices

refers to employees only; consequently, changes in
prices of labour services (employees or members)
are estimated according to changes in wages ofemp
loyees only. The measuring must ensure that the
index should reflect only the changes in theexpenses
necessary to buy an unchanging basket 0/ labour
services (representing the roster of the workers
during the base period) and not changes in(he com
position 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 compon
ents) per workday on wages paid to a sample of
individual workers whom they employ. This sample
represents the compositionof the entirestaffduring
the base period.

Assets and durable equipment. The weight of the
companies' property and equipment aredetermined
according to the percentofdepreciation valueof the
total expenses on the entire basket during the base
period, and the changes in their prices are currently
estimated according to the prices of new assets and
equipment. The weight of hired assets was set down
according to the percentage of rentals of all the
companies' expenses on the basket during the base
period, and these rentals are measured currently.

SERIES OF PRICE INDICES OF INPUT IN
BUSES

Chaining
coefficient48Base periodPeriod4'

10.34749

Average 1969

I III 1978

I III 1970
X XII 1977

SinceI III 1978

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

SPECIAL SERIES

640 Survey of Hotel Expenditure 1977/78
688 Index of Input Prices in Road Construction

1980/81

TECHNICAL SERIES

5* Consumer Pirce Index (1959(

11 * Agricultural Input and Output Indexes (1961)
17* Index 0{ Input Prices in Residential Building

)1964)
22* The Wholesale Price Index of Industrial Out

put for the Domestic Market (1966)
29 Consumer Price Index (1968)
31* Classificationof the FamilyBudget (1969)

46 For details on this item see ibid.
47 Sources: Surveys on bus companies' expenses.
48 C.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
49 Excl. wages of cooperative members.
. Heberw only.
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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 wor
kers. This sample represents all workers during the
base period.
Assets anddurable equipment. The weightofassets

and durables, which are the propertyof the hotels is
determined by the percentage of their depreciation
value of the total expenses of the hotels, and the
changes in their prices are estimated currently accor
ding to the price fluctuations of new assets and
equipment. The weights of assets which the hotels
hire is determined by the percentageof rentalsof the
total expenses, the rentals on these assets being mea
sured currently.

SERIES OF PRICE INDICES OF INPUT IN
HOTELS

Chaining
coeffiBase periodPeriod
cient43

Average 1969I III 1969
X XII 1978

General indexAverage 1978SinceI III 1979
2.692

In addition to the general index, a subindex of
hotels listed for tourists is compiled, which appears
regularly inthe MonthlyPrice Statistics, but not in
the Abstract.

PRICE INDEX OF INPUT IN
BUSES44

USES

The index serves for setting down tariffs andgran
ting ofsubsidies in the busesbranch and asa current
indicator of developments in the branch's prices.

THE INDEX POPULATION

The present index relates to a basketof inputs of
all bus companies which supply bus transportation

services to the public, whether passenger transport
on urban and interurban lines, deliveryof parcels,
left luggagea( bus stations orexcursions and touring
by buses. For this purpose, the bus companies were
defined as including all departments of the compa
nies, on condition that there are no commercial
transactions with each other. Thus, e.g.,the garages
of the bus companies are included together with the
companies for the purposes of the index. The index
population also includes enterprises, which 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 duirng 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, whoseprices are
involved with special measuring difficulties (expe
nses on interest, gifts, donations, etc.) The previous
index, till the beginning of 1978, did not include
enterprises which are connected with the bus com
panies as being their property nor were labour serv
ices of cooperative members included in the basket.

SOURCES OF WEIGHTS

The present index basket represents the composi
tionof inputsofbus companies in 1976/77. Data on
the composition of the bus companies' expenses on
the various materials, goods and services, were rece
ived in the Survey of the Bus Companies' Expenses.
which investigated the detailed composition of the
expenses of eight bus companies in 1976/7745.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION

The index measures thepricesofabout 150 mater
ials and services. Prices are those paid by the bus
service branch at those places, where they usually
buy those materials, goods and services, and accor
ding to an arrangement which is customary in these
markets (i.e., including customs, purchase taxes and
other levies(.

43 Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
44 Detailed descriptions see in "Price Index of Input in Buses 1969", Monthly Price Statistics, No. 2, 1971 (Hebrewonly). As for

updating and consequent changes, cf. ibid, No. 11, 1978.
45 ibid. No. 11, 1978.
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nsport expenses, etc. Prices were computed
separately ofr each strain without distinction of use
(exports, direct consumption, industry).

As of 1976/77, pricesof packing, transport, etc.,
are also measured for each use separately.
The input price index measures also prices of

packing, transport from packing houses to ports,
port services, etc.

SERIES OF PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUTIN CITRICULTURE"

Period40 Base period
Chaining

coefifcient4'

1. Price indexof outputofcitriculture
1966/671975/76
Since 1976/77

Average 1965/66
Average 1975/76

2. Price index of input in citriculture
1966/671975/76
Since (976/77

Average 1965/66
Average 1975/76

4.494

4.442

PRICE INDEX OF INPUT IN
HOTELS42

USES

The index may serve 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 POPULATION

The present index relates to an 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.
The basket includes all materials, commodities

and services which the hotels included in the index
population purchased for the current management
during a given period and whose prices can be mea

sured. The basket does not include prices of items
which are defined as investment (e.g. purchase of
shares, expenses connected with the acquisition of
assets and durable goods) and pirces of items whose
measuring is especiallydifficult, suchas expenses on
interest, donations, gifts and expenses abroad.

SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the present index is based on the
findingsof SurveyofHotelExpenses 1977/78". This
survey, conducted in AprilSeptember 1978, invest
igated the detailed structureof the expensesofabout
124 hotels in 1977/78.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION

The index measures the pricesofabout 220 items
of materials, commodities and services. The prices,
on which ibis index isbased, are those paid by the
branch to the suppliersof 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 aswell as
the weight of labour services of various groups 01
workers (such as administrative, cooks, waiters,
services etc.) were set down in accordance with the
percentageof the hotels' expenditure onlabourserv
ices out of their expenditure on the entire basket.
For these purposes, the ofllowing were deifned as
expenses on labour services: all the components of
gross wages, which the employers pay directly to the
workers; other labour expenses paid by the hotels
for their workers to various funds (National Insur
anee, Mivtahim, etc.); the hotel's expenses on food
for their workers, not considering the hotel's rece
ipts from the workers for their meals, or service
charges.
The current measuringof the labour service prices

reflects only the changes in the necessary expenses
on a ifxed basket of labour services (representing the

39 Excl. (he "Services (o Agirculture" branch.
40 Agricultural years. Source: Data on marketing of citrus fruit.
41 C.f explanation in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
42 Detailed and uptodate explanations of principles and the method of compilation of the index and the description of the

survey and its main findings can be found in No. 640 of the special Series (see list below(.
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also prices of citrus fruit packing, transport from
packing houses, to ports and port services, which
had not been measured previously.

SERIES OF PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN AGRICULTURE"

Period56 Base period
Chaining
coefifcient37

1. Price index ofagricultural output
1958/591965/66!
1966/671975/761
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 1958/59
Average 1965/66
Average 1975/76

1.365
4.474

1.497
5.156

at the port gate, thegateof 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 point of view of the products and serv

ices, the output price index relates, in principle, to
the entire output which the citrusbranch 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, pic
king, packing, transport, etc.
The index which relates to prices at the gateof the

packing house, covers only the outputs up tothegate
ofthepacking 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 0/ 1976/77, there are two sets of weights in
each index: one for the entirebranch population and
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 marke
ting quantities of each product, as obtained from
series on agricultural production, at product prices:
these weights are the average relative importance of
each product in the entire output during1973/74 
1975/76.
The value of inputs, according to which the wei

ghts of the price index were determined, is derived
form two main sources: national accountsestimates,
the value of production and marketing of enterpr
ises 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.

PRICES MEASURED

Up to 1976/77, prices were measured at the pac
king house gate only, i.e., without packingand tra

35 Exd. the "Services to Agriculture■ branch. Price indices ofoulpul and input, thai include this branch have been compiled
since 1975/76.

36 Agricultural years. Source: agricultural produce marketing datalor output prices, and lor inputprices national accounts
estimates, marketing by suppliers. etc.

37 C.f explanations in "GENERAL  Up dating and Chaining", above.
3H Methodological details see in "Index of Input and Output Prices in Citriculture 1966/67", Monthly Price Statistics No 6

1968 (Hebrew only). For changes lollowing the recent updating, sec appendix. "Updating the Index of Input and Output
Prices in Citricullure". ibid.. No. 2, 1978 (Hebrew only(.

INDEX OF OUTPUT AND INPUT
PRICES IN CITRICULTURE38

USES

The index of output and input prices in citricul
ture is a branch index,which, along with the index of
output and input prices in agriculture, measures the
changes in prices which the citriculture branch only
receives for a basket of its output, as against the
changes in prices which it pays for a basket of its
input, where each basket represents the composition
of the output and input in a given base period. The
principal uses of the index are to serve as a deflator
for the production and marketing values of the
branch in current prices, in order to convert them
into ifxed. prices, and as an index which may help in
calculating the terms of trade and proift of the
citrus branch.

THE INDEX POPULATION

As in the index of output and input prices in
agriculture, two sets of indices are compiled within
the frame of the indexof input and output prices in
citriculture: (a) an indexof input and output prices
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definition, the agriculture branch included establi
shments engaged in agricultural production, e.g.,
ifeld and garden crops, animal husbandry, fruitpla
ntations, pelagic and inshore ifshing, as well as est
ablishments supplying services to the agriculture
branch only, e.g., fruit packing, spraying services,
preparation of seed, etc.

The branch does not include veterinary services,
plantingof gardens and gardening, water supply to
agriculture, land preparation and irrigation and
marketing of agricultural 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 pel
agic ifshing.
As of 1976/77, the index covers the entire output

marketed by the agricultural branch to other bran
ches, as well as that intermediate produce, part of
which passes through the agricultural branch as
commercial transactions at market pirces and out
put destined for own consumption. The input price
index includes all inputs purchased fromother bran
ches as well as that part of intermediate produce
which passed through the agriculture branch as
commercial transactions. The index does not inc
lude outputof that intermediate produce, for which
no commercial transactions can be proved. Until
1975/76, the index included only output which was
marketed outside the agriculture branch and the
inputs purchased from other branches  but not
intermediate produce and products for own
consumption.

The present index covers, as previously, only out
put traded at market prices. Accordingly, forestry
products and some intermediate produce (e.g.,
green fodder), are not measured.
As of 1976/77, two sets 0( indices have been

compiled, which refer to two populations, as
follows:

a. A general index (Table X/14), which relates to
the entire output produced and to the entire
input used in the whole agriculture branch;

b. An index that refers to a pan of the population
)Table X/15), which includes the output mark
eted by the agriculture branch (excl. establishm
ents classed under "agricultural services") to
other branches, and the inputs that agriculture
buys from other branches  this index being a
sequel to the previous one.

WEIGHTSOF INDICES

The weights of the agricultural output and input
price indices must in pirnciple reflect 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 sets ofweightsone

for the entire population and one for a part of 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 quantity of each product as
obtained in the seires on agircultural production
value by the prices of produce which are collected
for the agricultural output pirce index. The weights
of the output price index are based on the average
relative importance 0( the product in the overall
output in 1973/74  1975/76.
The input value of each product is estimated ace

ording to various sources, e.g., farm income ace
ounts, production and marketing values in
enterprises supplying materials, products and serv
ices to the agriculture branch, etc. The weightsof the
input price index are based on value data for
1975/76.

PRICES MEASURED

In the agricultural output price index, the prices
measured are not commercial market prices but are
calculated by dividing the revenueof the agriculture
branch by the marketed quantity of each product,
the said revenue containing both the income from
the buyer and the subsidies and completions from
the government for part of the produce.
The input price index, on the other hand, 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 deli
very point according to the definitionof the popula
tion. 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  forexported fruit, at an industrial establish
ment  for fruit destined for processing, etc.). At
the same time, the updated input index measures
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products of the diamonds branch, because of the
difficulties in defining them, and consequently, in
measuring their prices. Till end 1977, the population
did not include products of the "printing and
publishing" branch and some groups in "transport
vehicles" and "metals".

WEIGHTS OF INDICES

For the net 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 valueof net f.o.b.
export prices in 1977 for the entire industry, except
the diamonds branch which is not included in the
index population.
For the f.o.b. export index, which includes the

general returns per export dollar, weights were fixed
for major 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 of
about 1,800 products are measured in about 270
industrial establishments (exporters).
The sample includes all establishments with a

relative large share of the total export 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 f.o.b. export price index, the prices

measured are those which the exporting
establishment receives on the first transaction in the
port of origin; f.o.b. price in Israeli Sheqels is net of
commissions, and when stated as c.i.f. prices,
transport and insurance fees are also deducted.
These data are collected from export entries and

from the invoices attached to them.
The indexof overall export prices is derived from

the above index, by adding the changes in the above
mentioned returns per export dollar.

Data on the componentsof the additional returns
per export dollar are supplied by the Bank of Israel
and the customs.

SERIES OF EXPORT PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT

Period Base period

a. Index of export prices (f.o.b.)
1111 1973 Average 1972
XXII 1977
SinceI III 1978 Average 1977

Chaining
coefficient'2

4.059
b. Overall index based on export prices and other
components of returns
19721977
Since 1978

Average 1972
Average 1977 3.892

PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN AGRICULTURE"

USES

The Index of Output 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 thechanges in the terms of
trade34 on income, expenditure and profit. The
index also serves for converting values of agricul
tural 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, Forestry andFishing inthe Stan
dard Industrial ClassiifcationofallEconomic Activi
ties  /970 are included. According to this

32 Q.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining" above

33:":r^eSU^^
" J^I^^^^^ ^^^^ prices. The cHa"gS in ■ermS of trade are comp.ed ,,
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esents the composition of the marketed industrial
output during 1975/76. Data on the valueofmark
eted 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 estimateofsmall
enterprises engaging less than 5 employees or none
at all, served as the basisof the weights. In order to
compute the weights, output value data were evalu
ated at 1977 prices (base period(.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION

The index measures about 1,000 typesofproducts
and services.
The pricesof the various products and services are

collected at a sample of about 800 establishments.
The sample includes most "large" establishments,
which are important in the output value of the
branch, and medium and smaller establishments,
which are representative of their group.
The prices measured are those received upon the

ifrst transaction, generally at the factory gate. These
are market prices, including purchase tax but not
subsidies.

SERIES OF WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT 26

Chaining
coefficient
to previousBase periodPeriod'7
index54

1963Average1968281964XII1

U38M1968Average1977281969XIII

6.1052'1977AverageSince I 1978

EXPORT PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL PRODUCTS30

DEFINITIONS AND USES

Two sets of export price indices are published:
a. index of net f.o.b. export prices (in IS) of

industrial output,31, measuirngthe 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
Shekels which the industry received from its
customers abroad;

b. index of export prices that includes the overall
returns per export dollar, measuring the changes
in the industry's income that originates from the
above mentioned product basket, but reflects
also  besides the changes in f.o.b. prices in IS
(which are influenced by changes in exchange
rates)  price changes in other revenue
components, which exporters receive for each
export dollar: drawback of customs duties and
purchase tax, preferred credit terms within the
frame of production and import for export
funds, exchange risk guarantee and special
grants. This index is compiled by multiplying
the export price index in U.S. dollars by the
index of returns per export dollar. the price
index in dollars deriving from the export price
index in IS.

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
conver! :hem into valueseries at fixed prices.

The series of thenetf.o.b. export price indicesand
the series including also the additional returns per
export dollar, may serve as an efficient tool for
creating policies intended to encourage exports.

INDEX POPULATION

The population of the presentindices includes all
exported goods by industrial branches, except for

26 For changes after the last updating of the index in January 1978, see appendix in Monthly Price Statistics, No. 1. 1978
(Hebrew only).

27 C.f "Updating the Wholesale Price Indexof Industrial Output for the Domestic Market1968", /6/fr., No. 1,1969, andNo. 1.
1972 (Hebrew only).

28 Sources: Surveys of Industry 1961  1963 and Census of Industry J965. accordingly.
29 Excl. "Diamonds" and "Priming ;ind Publishing" branches.
30 Full details on definitions. principles. methods of computation. cic. were published in Monthly I'ricc Statistics. No. 8. 1975

(Hebrew only) for Ihe index of net export ai l.o.b. pirces.andinNo. II. 1976,1'ortheexport price index which includesthe total
returns of IS per export U.S. dollar.

31 The indexof net f.o.b. export prices presented here differs from the index published in foreign trade statistics: here, the index
measures only price changes 01 exported goods by measuring prices ofspeciifc commodities and not changesin average values
of wider groups of commodities. Besides. the index is presented according to cxporl value in IS.
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period. The general index, which is a weighted ave
rage of the subindices of each system, reflects the
changes in the input pricesof the basketof the whole
road construction branch.
The index serves mainly as a basis for linking

contracts of road construction and for deduction of
changes in prices from the changesofvalue ofinves
tments in road construction.

THE INDEX POPULATION

The index covers 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 const
ruction of concrete roads and parking places inc
luded, nor are construction works not connected
with roads (digging for foundation pillars for 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 June
1981 is based on the Survey ofExpenditure on Road
Construction, which was conducted in 1980/81 and
which investigated the composition of the inputs jn
40 projects whose construction was completed bet
ween January 1975 and December 1978.

SAMPLEOF MATERIALS, SERVICES AND
BUSINESSES

The fluctuations in the prices of the above mcnti
oned items in the present index are represented by
the changes in the pricesof about 80 commodities
and services, which were collected at about 100
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 rates,
which had been used before, since the ifrst compila
tion of the Index in 1966 until December 1972.

SERIES OF THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION

Period

I1966 XII 1972
I1973 V 1981
Since VI 1981

Base period

I 1966
Average 1972
V 1981

Chaining
coefficient
to previous
index 24.

1.542
80.016

WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET25

USES

The main use of the index is the deduction of
series ofindustrial output valuecomputed at current
prices by their conversion into series of values at
constant prices.

THE INDEX POPULATION

As industry are defined all establishments of the
"manufacturing" branches as defined in Standard
Industrial Classiifcation of All Economic Activities
1970.

The indexframe includes all products and services
produced and sold by all industrial establishments,
whether they are sold to other establishments or to
other branches in the country. Intermediate pro
ducts which serve for further production within the
industrial establishment are not included, since this
part of the output is not sold. Neither does the index
includetheproductsand servicesofthe "diamonds"
branch, the products of which are destined for
export. Till January 1978, products and services of
the "printing and publishing" branch were not
included.

SOURCES OF WEIGHTS

The output basket of the present index, whose
prices have been measured since January 1978, repr

24 C.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining" above
25 See methodological details in Technical Series No. 22 (sec lisi below(.
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ifndings of a survey of expenditure on construction
of residential buildings conducted in 1974.It invest
igated the composition of inputs in about 180 buil
ding projects which were completed between July
1972 and September 1973". In order to compute the
weights, the survey data were evaluated at prices of
the base period (April 1975).

SAMPLE OF MATERIALS AND METHOD OF
PRICE COLLECTION

Within the' frameofthe index, the pricesofabout
250 materials and services are measured directly in a
sample of about 200 wholesalers and producers,
who supply materials and services to contractors all
over the country. The prices which are measured are
those paid by contractors and subcontractors to all
types of suppliers.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labour services. The weightsof the labour services
of all types during the base period were fixed accor
ding 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 estim

a ted currently, until December 1970, according to
the changes in wage rates which are determined by
the General Federation ofWorkers (the Histadruth)
in the Construction, Wood, Metal etc., branches,
with the addition of payments to various funds
(Construction Workers' Insurance Fund, etc.). The
changes in the ofifcial rates were not always ident
ical 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 represe
nted in the index basket by an estimate ofdeprecia
tion expenses of such equipment in the base period.
Changes in such expenses between the periods are
estimated according to market prices of new
equipment.

SERIES OF THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING

Chaining
coefficient
to previousBase periodPeriod 21

index"

VII 1950VII1950 Xll 1963
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 present index, the prices of which have been
measured since June 1981,consistsof two systems of
subindices: one system of three subindices for
layers (construction works, bearing course and sub
base), and another of two subindices for types or
roads (interurban and urban). A weighted average
of the subindices of each system separately makes
possible the compilation of an index for the entire
road construction.
In the previous indices, 4 subindices for the vari

ous layers (construction works, bearingcourse, sub
base and base) were published; the above said
change to three subindices  without base  was
determined by the new classification of road const
ruction expenditure by layers. Another system of
subindices for three layers (construction works,
bearing course and subbase), which had not been
published previously, is also being published, and
refers to all road builders, except for the Public
Works Department.
Each subindex reflects the changes in the expe

nses on a fixed basket of materials and services
which are used in road construction, which erpre
sent the composition of the expenses of the respec
tive kind of road construction during the base

19 Details on findings of the survey and the methods ofits execution, see in "SurveyofExpenses onCons !ruction ofResidential
Buildings 1974", MonthlyPriceStatistics,No. 5, May 1975(Hebrew only). As for the ifndings of the previous surveyof 1968,
see the same monthly of January 1969.

20 See details on changes ibid, No. 3, 1971 (Heberw only).
21 The sources are for VII 1950I 1964  an analysisof the composition ofinputs in the building through framework andsi nee

1964  surveys on building expenses conducted in 1961, 1966/67 and 1972/73.
22 C/ explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
23 Detailed and uptodate explanationsofprinciples and the methodofcompilationof the index and thedescirptionof the new

survey and its main findings can be found in No. 688 of the Special Series (see list below(.
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Family Expenditure Surveys. In the index, which
was compiled since January 1981 on the base 1980
the weights were ifxed according to the Family Exp
enditure Survey conducted in 1979/8014. Survey
data were evaluated for computing weights at 1980
prices.

SAMPLE OF COMMODITIES AND SERVICES

The changes in the price levelof all the consump
tion items are estimated according to the changes in
consumer prices of about 1,000 commodities and
services. The pricesof these items are recorded mon
thly in a sampleofabout 1,500 stores and businesses
in 42 localities. Most prices are recorded by an
enumerator who visits the placeofsale. The prices of
some commodities and services, such as transport
services, are registered in questionnaires sent by
mail.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Vegetablesandfruit. As a resultof the great seasr
onal changes in marketing and consumption of
vegetables and fruit, the seasonality is reflected in
the index by the fact that both 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 weightof 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.
Housing. 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
depreciation in addition to interest on 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 cha
nges in dwelling prices and key money (especially for
the interest component). The changes in prices of
dwellings and key money are measured in quarterly
surveys on a sample of newly occupied dwellings,
during each quarter of the year (Table X/5)15.

CONSUMER PRICE INDEX SERIES11■

Chaining
coefficient
to previousBase periodPeriod
index"

IX 19511959IX 19511
2.753I 19591964I1959 XII
1.3471964Average1969I1965 XII
1.2371969Average1976I1970 XII
4.1121976Average1980I1977 XII
8.3491980AverageSince I 1981

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING18

USES
This index serves mainly as a base of linking

building contracts and of subtracting the change in
prices from the value of investments in building.

THE INDEX POPULATION
This index covers all expensesofcontractors and

subcontractors on materials and services destined
for residential building, except of some items for
which no reasonable method of measuring could be
found (e.g., land, interest) and expenses on land
development (e.g., ground levelling, foot paths) and
on building licences, planning and supervision, mar
keting and advertising  which are characteristic for
builders only.

SOURCES OF IVEIGHTS

The basketof the current index, whose prices have
been measured since May 1975, is based on the

14 Details on findings and the methods of its execution see in Family Expenditure Survey 1979/80, Special Series No. 691.
15 Details on methods of measuring pricesofdwellings, see in Technical Series No.29 (see list below). As forchanges introduced

in mid 1970, see Monthly Price Statistics, No. II, 1970 (Hebrew only).
16 The principles of the Index since 1959 see in Technical Series No. 5. For the alterations and updating of the Consumer Price

Index in January 1962, January 1965, January 1970, January 1977 and January 1981,see MonthlyPriceStatisticsNos. I,
1963; 1, 1965; 1,1970;fortheupdatinginl976icfifrNo. 1,1977 and forthe Updalingin1980No. 1,1981(Hebrew only).

17 C.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
18 C.f Technical Series No. 17 (Hebrew only(.
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WEIGHTS UPDATING AND CHAINING THE INDICES

The weights of each index are weights of value,
and the importance attributed to each item of the
index basket equals the percent of the expenses on it
or the revenue from it (during the base period), out
of the total of expenses or revenue included in the
index.

SAMPLE OF COMMODITIES AND SERVICES

The changes in the price levelsof each item of the
various indices are estimated according to the cha
nges in the prices ofa sample of various goods and
services. The selection of these commodities is dete
rmined by their importance in the expenses or reve
nue covered by the index and by their ability to
represent price trends of large groups of similar
commodities.

Each index is updated every few years; whenever
this is done, the basket and its weights a re updated .

As a rule, the updated index is presented on a base
different from that used piror to the updating.

For practical purposes, different series of the
same index, which are presented according to diffe
rent base periods, can be chained and presented on a
uniform base. The general formula of chaining
(from the point of view of base periods) is multipl
ying the index by a chaining coefifcient, i.e. the level
of the previous index in the base periodofchained
index divided by 100.

THE CONSUMER PRICE INDEX12

USES

METHODS OF COLLECTING PRICES

The pricesofeach commodity in each business are
recorded by a ifxed and detailed deifnition of the
commodity according to a set of rules, whose pur
pose is to assure that the index should represent
changes of prices and not of quantity or quality 01

the commodities. In output price indices, i.e., the
consumer price index and the wholesale price index
of industrial output, the pirces measured include
taxes and impositions on the product, V.A.T. inc
luded. In input price indices, the prices measured
include all taxes and impositions, V.A.T. excluded.

METHODS OF COMPUTATION

The index of change in the priceofeach commo
dity 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 the pirce indices of all commo
dities whose prices are measured. Anaverageannual
index is obtained as an arithmetical averageof the
monthly or quarterly indices, except the export price
index and the agricultural output pirce index (see
Deifnitions and Explanations, Monthly Price Stalis
tics, Hebrew only(.

The index and its components are used mainly for
linking securities and mortgages, for determining
the cost of living allowances in wages and foranaly
sing 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 December 1969, the index measured the

consumption prices for urban employees' families
only.
The index basket includes all goods and services

destined for consumption whose prices are
measurable.
Classification of commodities. The classincation

0( commodities which make up the basket is by
consumption groups (Table X/3), where the direct
connection ofa commodity to a group isdetermined
according to the type of its use.
The index is also compiled by the classiifcation of

economic branches in which the productionof the
goods has been finished (Table X/4)13.

SOURCESOF WEIGHTS

The composition of thefamily expenses onconsu
mption duirng the base period is obtained from the

12 Methodological description of the measuring principles, see Consumer Price Index, Technical Seires No. 29.
13 C.f 'Principles of the Consumer Price Index Classification, by Economic Branch', 1964,MonthlyPrice Statistics. No. 7, 1965,

Central Bureau of Statistics, Jerusalem. (Hebrew only.)
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Turnoverofsecurities includes all transactions on
the stock exchange itself, and does not include clea
ring 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
turnover by the market value of registered capital.
As data on registered capital and turnover are at
market prices, partof the change in them is a result
of changes in rates, and notofchanges in the 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
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 averageof 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 rate of return index refers, since December
1979, to the last day of each month. Changes in the
index from period to period thus relfect changes in

the rateof returnofsecurities between the two dates.
The index for the end of the year is obtained as a
chained index of the indices for each month. In
Table IX/11the rateof return index is presented for
the end of the year.
Sources: Official quotations and statementsof the

Tel Aviv Stock Exchange.

EXCHANGE RATES
Till 1977, there was an official exchange rate bet

ween Israeli currency (then IL.) and the US dollar,
with devaluations from time to time. Asofmid 1975
through October 1977 the IL. underwent a creeping
devaluation, the devaluation rates having been
small but often.
On 28 X 1977 the controlof the exchange rate was

annulled and it has been traded freely ever since,
with a floating rate ofexhange which changesdaily.
Table IX/12 presents the datesofdevaluation up to
1974 and from 1975 through September 1977 the
official exchange rates at the end of each quarter
year. As of December 1977, representative exchange
rates are presented for the endof each quarter year,
being the average of the purchase and sale rates.
The average rates of exchange in Table IX/13 are

based on representative rates published daily by the
Bank of Israel. The source of Special Drawing
Rights (SDR) is the IMF in Washington which app
ears every fortnight.
Source: Bank of Israel.

SELECTED PUBLICATIONS
TECHNICAL SERIES

13 Indexof Securities* (1963)
27 Yields of Debentures* (1968)

CHAPTER X. PRICES

GENERAL
PURPOSES
The purpose of the indices is to measure the per

cent of change over time in the expenses which are
necessary to buy a ifxed "basket" of commodities
and services, or the change in the revenue obtained
for a ifxed basketofcommodities and services. Such
a basket represents patternsofconsumption orpro

duction as they were reflected over a certain period,
which is the base periodofeach index. Thebasket of
each index includes commodities and services of
unchanging or equivalent qualityandquantity; con
sequently, the changes in the index represent cha
nges in prices only; see explanation in the
introduction to Monthly Price Statistics, no. 4, 1983
(Hebrew only(.

Hebrew only.
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CHAPTER IX. FINANCE

FINANCIAL ASSETS

MONEY SUPPLY AND DEPOSITS OF
THE PUBLIC

The public includes households, ifrms, national
institutions, motrgage and investment banks, exclu
ding the government and institutions subject to
liquidity (banking institutions). Table IX/1 summ
airzes the assets held by the public which are prese
nted in this chapter, as well as some items which
appear in Chapter XIX.
Money supply is cash held by the public and

demand deposits (current) of the public.
Current deposits are demand deposits of the

public (chequing and nonchequing accounts) and
drafts payable in Israeli currency.
Deposits in saving schemes in Table IX/2 are sav

ings in authorized savings schemes (schemes for
which the Savings Commissioner in the Ministry of
Finance has approved reductions in taxation on
interest and linkage), excluding authorized savings
schemes of the Post Ofifce Bank and the Ministryof
Construction and Housing. As opposed to this,
Table IX/7 includes the balances in all approved
saving schemes, including the Post Ofifce Bank's
and the Ministry of Construction and Housing's
saving schemes.

A revaluated balance is the total liabilities of the
bank to the saver, assuming that the saver will not
withdraw his account before the end of the saving
period, so that he will receive the full linkage on the
principal. As of 1981, the revaluated balance inc
ludes also linkage differentials on the grants.
Source: Capital, Saving and Insurance Authority

in the Ministry of Finance.
Other deposits include ifxed term deposits of the

public in banking institutions, longterm linked
deposits, negotiable certiifcates ofdeposit and other
deposits and creditors.
Deposits of the public in foreign currency are

demand deposits and ifxed term accounts of Israeli
and foreign residents, deposited in banking institut
ions in Israel.
The annual avearge of money supply and other

deposits was computed, up to 1970, as an arithmet
ical average of 12 endofmonth averages. As of

1971, the annual average has been computed as an
arithmetical average of 12 monthly averages. The
monthly average is the average of the end of the
previous and the current months.

TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS

A banking institution is an institution bound by the
full liquidity instructions of the Bank of Israel, inc
luding commercial banks and credit cooperative
societies, aswell as other ifnancial institutions which
are also bound by the full liquidity instructions.
(Mortgage and investment banks andfinancial insti
tutions are excluded).
Current accounts are current deposits in banking

institutions excluding drafts payable.Current depo
sits in mortgage and investment banks are also
excluded.
The annual average of current accounts is an

arithmetical 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 and the current months.
Debits to current accounts are a sumofall debits to

current accounts duirng the year.
The rateofannual turnover is calculated according

to the formula:

debits to current accounts
yearly average of current account

Credit to the public is free credit plus directed
credit and credit for loans from deposits. Table 1X/4
includes credit to the public excluding credit to
mortgage and investment banks.
Source: Statistics of the banking institutions 

the Bank of Israel.

SECURITIES11

Table IX/8 shows a summaryof the market value
ofsecurities registered and traded on the stock exch
ange, i.e. the value of shares, securities convertible
into shares and bonds at market prices, at the end of
each year. The registered capital value appearing in
Table IX/lOis the averageannual marketvalue over
a number of dates duirng the year.

11 See also Indices of Secuirties in the Supplement to the Monthly BulletinofStatistics, No. 2, /977.
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As regards citrus fruit, the final data on the export
value are obtained after the final settlement of ace
ounts, which make possible the correction ofstatist
ical data. All figures on exportsofcitrus until 1981,
as presented in this Abstract, have been revised.
Minor corrections may be made in the 1982 figures
on exports of citrus.
19. "Total exports" include, i.a.:
personal effects which were exported by emigr

ants who left Israel;
fuel and food supplied to foreign ships and airc

raft in Israeli sea and air ports (they have been
included in export figures since June 1969);
an estimated value of presents sent by mail;
ships and aircraft.

20. "Total exports" do not include:
shipments of motors and partsof aircraft by local

firms to their branches or representatives abroad;
shipments of goods which were imported before

but were returned forpurposesofexchange, repairs,
etc. These shipments appear under the heading "Re
turned Imports";
exports from bonded warehouses;
legal tender (§72.01 in "Classiifcation of Export

Commodities1').

SOURCES

21. The sourcesof thedata are the forms submitted to
the customs authorities by importers or exporters or
their agents,
In special cases, data are derived from

administrative summaries made by various
institutions which coordinate the foreign trade of
certain commodity groups.

METHODS OF COMPUTATION

22. INDICES OF PRICE10 AND VOLUME

These price indices are computed as the average
value of imports and exports of commodities.
Whenever a computed change in the average value
of commodities does not represent the actual
change in the price of the commodity  either
because of lack of homogeneity in the definition of
the commodity or because of lackof information
 the changes in prices and price indicesofsimilar
goods, as published abroad, serve as indicators for
the changes in prices.
Price indices are computed according to the

weightsof the currentperiod (Paasche formula). The
quantity indices are obtained by the divisionof the
value indices by the volume indices and conform to
the Laspeyres formula.
The indices are computed on the base of the

previous year, and are chained and presented, as of
1973, on the base average 1972 = 100. Indices for the
previous years are based on average 1968 = 100. The
indices based on 1972 = 100 can be chained to the
previous indices by multiplying them by the index of
1972 based on 1968 = 100. As of 1974, quarterly
indices are also calculated by the Laspeyres formula.
These indices were first published in Monthly Foreign
Trade Statistics, no. 1, 1975.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

498 Israel's Foreign Trade Statistics  General
Summary 1974

645 Import destinations survey 1977/78

TECHNICAL SERIES

16 Catalogue of Export Commodities (1964)
25 Classification of Export Commodities (1967(

10 An impotrant difTerence between the index prices f.o.b. net appearing in Chapter X  Prices (Tables X/12  13) and the
indexof export prices appeairngin this chapter is, that here the index is based onthe average priceofexported cdmmoditiesas
against changes in prices of single products. In addition, the index shown here is given according to export value in U.S:
dollars, net of any expotr subsidies.
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by the customs authorities; they do not include the
Value Added Tax first imposed on July 1 , 1976. The
estimated collectionof V.A.T. in 1980 amounted to
IS 2,704 million. The payment of this tax increased
the rate of the U.S. dollarin that period by IS0.34 on
average for all import goods and by IS 0.39 for
goods on which the tax was due. Taxes collected in
1981 amounted to IS 6,633 and increased the rate
of the U.S. Dollar for total importsandfor imports on
which V.A.T. was due by IS 0.83 and 0.89, respecti
vely. Total taxes do not include surtax on stocks,
which are imposed at the import stage. The deposit
on imports, imposed in November 1979 is not inc
luded 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 res
ells them on the domestic market, the difference
between the cost of purchase abroad and the
sales price on the domestic market being in the
form of a charge (positive difference) or subsidy
(negative difference);
b. when the government imposes an additional
tax (or grants a subsidy)on. imported goods
(such as the Agricultural Equalization Fund).
The government includes in its accounts several

services provided locally  such as transport, sto
rage, financeand administration in its 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
from the calculated subsidy. Accordingly, the resul
ting rate of exchange is biased downward for goods
which enjoy subsidies from funds.
The local currency value of imports purchased

through the Fodder Fund is calculated according to
their value ci.f, according to customs data, and at
the rate of exchange on the dateof their release from
the customs, with the addition ofan imputation for
local costs. The valueof sales to agriculture isdedu
cted from this value, and the difference represents
the value of the Fodder Fund.
The value of taxes included in the total expenses

of the importer in IS refers to the actual collection of
taxes on imported goods (cash basis). Consequently,
total taxes (whenever goods are released against
deposit) include only such liabilitiesof importers to
the customs, whichwere settled by 31 XII(see §7).

13. "Total imports" include:
personal effects of immigrants;
personal effects of tourists, brought into the cou

ntry 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.
14. The "total imports" ifgures do not include:
returned shipments of equipment to local ifrms

from other countires, 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;
import of currency of legal tender (item

72.01.2000 of the Customs Tariffs);
military equipment and war material (the estim

ated valuebeing included in the goods account in the
balance of payments(.

EXPORTS

15. Since March 1982, the dateof statistical recor
ding of exports is the date of the loading of the
goods. As of November 1962 through February
1982, the dateof statistical recordingof exports was
the date releasing the exportentriesof exports by the
customs authorities.
16. "Gross exports" are defined asthe gross value
of outflowof goods from Israel whether or not they
were totally or partially manufactured in the cou
ntry. Goods imported and later exported without
significant changes in physical nature or value inc
lude such items as polished diamonds, imported to
complete the collection of gems offered for 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. This value does not
include exports of Israel to Judea and Samaria and
the Gaza Area which are estimated at $667 million
in 1981 and $ 639 million in 1982.

17. "Net total exports" are 'gross exports' less
returned exports. "Returned exports" arecomposed
of shipments returned from abroad (without further
processing), which had previously been exported.
Unless otherwise stated, the data for "exports" refer
to "gross exports" i.e. , exportswithout deduction of
"returned exports".
18. Since a considerable proportion of the exports
of agricultural produce is generally carried out ona
consignment basis, their value declared to the cus
toms authorities does not always represent their
final exact value.
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In the Balance of Payments statistics (See Chapter
VII), imports of commoditieson.fo.b. base are also
given. The value of imports and exports, as prese
nted in the balanceof payments, was adjusted to the
balance of payments definitions by the deduction of
some transactions from foreign trade, such as pers
onal 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 rele
ased through customs. After such adjustments the
import value of goods on f.o.b. base amounted to
$9,411 million in 1981 and $8,872 million in 1982.
Exports after adjustment amounted to $5,903 mil
lion in 1981 and $5,573 million in 1982.

CLASSIFICATION OF COUNTRIES

6. Countryofpurchase: the countryfrom which the
invoice for the goods imported to Israel was sent.
Country of destination: the country to which the

invoice for the goods exported from Israel was sent.

IMPORTS

7. Imports are recorded according to the special
system, and represent the total of imports passing
directly through the customs (including those for
exchange and repair), plus withdrawals from
bonded warehouses; in other words, goodsare cons
idered imported when they are released by the cus
toms authorities. Their release determines the date
of import. If goods were released against deposit
before the ifnal settlementofaccounts, import value
and quantity are given according to the date of
actual release by the customs authorities. If, at the
date of the ifnal settlementofaccounts, it was reve
aled that the value, quantity or other details conne
cted with the importsof the goods did not agree with
those recorded at the dateoftheiractual release, the
figures were generally corrected at the end of the
year. The import ifgures for 198 1 published in Abst
ract No. 33 have been corrected in this Abstract for
all shipments released against deposit at the time of
import whose final accounts were settled during
1982. Import figures for 1982 have been corrected
for those shipments which were released against
deposit and which were settled by 31 XII 1982.
Deposits paid in 1982 which have not been liquid
ated, were rerecorded on the basisof the estimation
of value, quantity and other details made by the
customs authoirties at the time of release.

8. Total "gross imports" refer togoods released by
the customs. This total does not include imported
goods from Judea and Samaria and the Gaza Area.
The estimated value of these imports amounted to
about $288 million in 1981 and about $259 million in
1982.

9. "Total net imports" refer to the flow ofcommo
dities imported after the deductionof returned imp
orts. Unless otherwisestated, thedata for "imports"
refer to "gross imports", i.e. imports without deduc
tion of "returned imports".
10. Returned imports are those shipments retu
rned abroad without further processing after previ
ously having been imported to Israel.
11. The data are presented in the Table at a high
level of aggregation and therefore, findings should
be regarded as indicative at best. Imported goods
are defined as competitive or complementary at the
maximum level of detail available from customs
definitions but those produced domesticallyareusu
ally defined by catergories which are broader than
those of the customs tariff. In such cases it was
necessary to refer to commodity groups that include
goods which in part compete with local production
and in part complement it. Such groups are classi
fied according to the majority in the group. The
change over time in the relation between imports of
competitive and complementary goods in such a
group can not be seen in the table. However, in the
case of individual goods, such changes from imports
of competitive to complementary goods or vice
versa, can be seen when imports for different years
are compared.
Classification and selection were determined ace

ording to technological and economic relations
prevailing in the economy in 1977/78. In excepti
onal cases, whenever a radical change occured (e.g.,
closing downof the branchfor automobileassembly
from imported parts), the classification was altered
to reflect the new situation.

A detailed classification by commodities is avail
able in the Foreign Trade Section of the Central
Bureau of Statistics.
12. Average Payment in Israeli currency per U.S.
Dollar of Imported Goods (TableVIII/11) refers to
all expenses on imports in IS on delivery from cus
toms (i.e. the c.i.f import value in IS plus all import
taxes) divided by the total value of imports expre
ssed in U.S. Dollars. Therefore this average reflects
the changes in the tax rate and in composition oi
imported goods as well as in the rate of exchange.
Taxes on imports include: customs duty, surcharges
and purchase taxes collected on release of thegoods
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CHAPTER VIII. FOREIGN TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

THE POPULATION SURVEYED

1 . The foreign trade data appearing in thischapter
deal with Israel's trade with other countries.
Imports and exportsdo not include the trade with

Judea and Samaria and the Gaza Area. As these
data are only rough estimates, and lack adequate
details, thev are reflected in the figures of Table
VIII/ 1 , Balance of Foreign Trade (see also§8 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 Area 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 ace
ordihg to two classifications of commodities: The
Standard International Trade Classification
(S.I.T.C.)5 and the Customs Cooperation Council
Nomenclature (C.C.C.N.)6
A. The S.I.T.C. classification provides aggreiates
suitable for economic analysis (e.g. food, raw mater
ials, chemicals, machinery and transport equip
ment) according to stage of production and by
branch of origin.
Starting with Abstract no. 33, import and export

data appear according to a new classification 
S.I.T.C. Revised II. This classification, which repl
aces S.I.T.C. Revised I, was developed in the
Statistics Bureau of the United Nations to enable a
better presentation of foreign trade data for interna
tional comparison. This classification is being used
in most countries and wasadapted to Israeli needs in
the Central Bureau of Statistics, as well as to the
€115(0(115 classification in Israel. Hence, the Israeli
Classification does not correspond in each item with
the International Classification.
To make possible comparison by both classiifcat

ions, the reader is referred to Abstract no. 32, Table

VIII/4, in which import and export data for 1980
were published according to S.I.T.C. Revised I.

For a detailed explanation and a list of items
which are characteristic of the Israeli Classification
 c.f Foreign Trade Statistics Quarterly, no. 1,1981.
B. In the C.C.C.N. classification, commodities are
grouped according to the nature of the material of
which they are made, and imports in Israel's foreign
trade statistics are presented in accordance with the
present IsraelCustoms Tariffs',which itselfis based
on the C.C.C.N., with adaptations for Israel's trade.
The classification of export commodities in Israel's
statistics is given according to the Classincation of
Export Commodities8, which includes the subdivi
sionof the main chaptersof the C.C.C.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 by economic use.
In this classification, import items are divided accor
ding to the ifrst destinationofthecommodities. The
ultimate economic purpose of imported goods som
etimes differs from their initial destination. Unma
nufactured and semimanifactured goods are
included in "production inputs".
As of 1973, import data are published according

to a new classificationofeconomic use'.

QUANTITY AND VALUE OF COMMODITIES

4. Weights and measuers are based on the metirc
system. Weight is thenet weightof the goods (without
packing mateiral or receptacles). In somecases (in acco
rdance with the CustomTariffs) 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 inc
luded in the import value amounted to $98.0 million
in 1981 and $106.2 million in 1982. Exports are
valued .fo.b (free on board), before deduction of
discounts and rebates.

5Standard International Trade Classiifcation, Revised II, United Nations Ofifce, New York. 1975.
6 Nomenclature for the Classiifcationof Goods in Customs Tariffs, Customs Cooperation Council, Brussel, 1955.
7 Customs Tariffs and Exemption, Kovetz Hatakanot No. 397 of December 20, 1981.
8 ClassiifcationofExport Commodities, Ministry of Finance  Customs and Excise Dept. No. 458, Ministry of Finance,

Jerusalem, 1979.
9 See description of the new classification as compared with the previous in Monthly Foreign Trade Statistics No. 4, 1974.
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tely; in the present Abstract, insurance transactions
are presented net in exports and imports, i.e., prem
iums after deduction claims paid. This revision,
which has been carired out beginning with 1974data,
influencesboth export and import levels,but not very
much the amount of the deficit.

CAPITAL MOVEMENTS ACCOUNT

(Incl. transactions of monetary gold and
SDR.of the I.M.F.; Items 34 in Table VII/1)

This account reflects thechanges in the country's
obligations and foreign assets following economic
transactions with the rest of the world, as well as
purchase and saleof 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 mone
tary and nonmonetary sectors. Further details of
the capital movements (liabilities) in this table are
given in Table VII/3.
As of 1975, advance payments on account ofimp

orts were also included.

ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES
(TableVI1/4)

The table presents the obligations of the economy
to foreigners, both in foreign and Israeli currency. It
does not include bonds issued by private bodies and
Israeli shares sold to foreigners (which form part of
foreign investments in Israel).
Besides the distinction by date of repayment, the

table classifies obligations by sector of the debtor,
i.e. government, private or banking sector. These
obligations are also presented according to term of
repayment which were set down at obtaining the
loan. A short term loan is deifned as a loan repay
able within one year and a long term loan  within a
period exceeding one year.
Deposits of foreign banks in local banks include

also loans repayable after more than one year. Due
to the lack of data, it is impossible to classify them
according to date of repayment.
Liabilites of the economy include bonds and

shares which were issued by banks and distributed
directly abroad.

Most data are obtained from the Controller of
Foreign Exchange and superintendant of Banks in
the Bank of Israel, and adjusted to balance of pay
ment definitions.

It should be noted, that obligations to abroad as
published in the Abstract, differ from thedefinitions
of debts published by the Bank of Israel. The main
difference is due to the fact, that in its publications
the Bank of Israel deducts the assets held by banks
(Table VII/5, column 5) from the grand total of
debts. For comparison, the datum on obligations is
also presented, according to the definition of the
Bank of Israel (Table VII/4, column 4).

Total obligations also includes changes in obligat
ions caused by fluctuations in the exchangeof vari
ous currencies in relation to the U.S. dollar.

ASSETS IN FOREIGN CURRENCY
(Table VII/5)

Assets in foreign currency include assets held by
financial institutions in Israel, the Bank of Israeland
the Accountant General. They do not include assets
held by private persons and companies, such as
foreign securities, nor loans to foreigners by Israeli
residents, except commercial credit, which is gra
nted by Israeli exporters.

SOURCES

Data included in the balanceof payments statis
tics are based on administrative reports of various
government offices, and on material received from
those who deal in economic transactions with the
rest of the world. The heterogeneity in reports obta
ined from vairous bodies, and delays in closing
financial accounts andbalances, sometimes neces
sitates creating a preliminary estimate of some
items in order to publish the report at fixed times.
Consequently, balance of payments data may und
ergo revisions after publication; hence the changes
which appear from time to time in the reports.
More detailed explanations, sources, methods

and deifnitions have been published in the Special
Series (see below(.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
365 Israel's Balance of Payments 19521970 549 Israel's Balance of Payments 19661976
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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 Expenditure of Local Authorities
1962/631964/65

314 Israel's National Income and Expenditure
19501968

469 Private Consumption Expenditure on Indust
rial Goods 19641973

484 General Government Accounts by Economic
Category and Purpose 1969/701972/73

635 Gross Domestic Capital Formation in Israel
19501978

645 Import Destinations Survey 1977/78
710 InputOutput Tables 1977/78

TECHNICAL SERIES

1* Survey of Israel's Economy 1951
2 Income and Expenditure of the Government

1955/56  1956/57

OTHER PUBLICATIONS

* The Public Sector Accounts of Israel 1948/49
 1954/55

CHAPTER VII. BALANCE OF PAYMENTS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

GENERAL

The balance of payments is completed according
to the rules set down by the International Monetary
Fund (IMF) and is deifned as a systematic record of
all economic transactions carried out in a given
period between the domestic economy and the rest
of the world.
Data since 1967 include evaluationsof economic

transactions between Israelis and residentsofJudea
and Samaria and the Gaza Area.
The balance of payments report consists of two

main sections: a. the current account, which summ
arizes transactions in goods and services and unre
quited transfers b. capital movements account ,

which includes also investments, changes in foreign
exchange balances and in monetary gold, and in
special drawing rights of the IMF.

CURRENT ACCOUNT

(Accounts of goods and services and unrequited
transfers. Items 12 in Table VII/1)

The first 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, values are recorded f.o.b., i.e., without expen
diture on transport and insurance. These services, if
they are to be included in the balance of payments,
are listed in the respective service items. (Until 1957,
imports were listed on a c.i.f. basis). The data on
imports and exports included in the National Ace
ounts (Chapter VI) are deifned differently; there the
value of imports is given on a c.i.f. basis, i.e.,inclu
ding value of transport services provided by Israeli
carriers to importers. These expenditures are offset
thereby recordingthis amountasexportsof services,
Unrequited transfers are detailed in Table VII/1.
Goods are speciifed in Chapters VIII (Foreign
Trade) and XXVII (Table XXVII/11).
Services are detailed in TableVI1/2.
Beginning with 1972 data,sums ■were deducted

from imports  as recorded in the Customs  that
were also included in direct military imports. Conse
quently, the deifcit in the Balance of Payments decre
ased in 19801981 as published in\\\tAbstract of
1982  no. 33  by $185 million on an annual
average.
The data series in the item "travel" (Table VII/2)

was revised in 1979, sincethe reports fromthecomtn
ercial banks, which served as the basis for the esti
mate, did not reflect accurately the activity in this
item. The credit side was revised on the basis of
personnights spent by touirsts in Israel. The debit
side was revised on the basisof the numberof Israelis
travelling abroad,
International insurance transactions. Previously,

both premiums and claims were presented separa

* In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.
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data, after deflating them by the relative price ind
ices between 1977/78 and 1980/81.
The revisionof the relative prices was made in the

detailed aggregation of 187 economic branches ace
ording to the price indicesof the branches andof the
imports by branches. The detailed aggregation has
been lumped into 43 branches, which are presented
here. In this table, the sum of each column (repres
enting branch output) is 1 .00, and shows the compo
sition of the direct cost (hence the term 'direct
coefficients') which is involved in producing an out
put unit of each economic branch.
Inverse matrix at 1980/81 prices in Table VI/15

was derived from the upper partof the direct coeffic
ient table, by inversion of the matrices. The table
enables one to calculate directly and indirectly the
necessary output from each economic branch (hence
the term inverse matrix), in order to compile a
basket of final products.
REVISIONS IN 1977/78INPUT OUTPUT
TABLES
The 1977/78 InputOutput tables in this abstract

are basic tables based on the investigation of the
inputs and outputsof all economic branches, inclu
ding primary inputs and final uses. The structure of
the tables resembles that of the previous ones, but
differs in three aspects:
1. Imports (previously presented in a single row)

was divided into two cornponents.1 ."competi
tive imports to domestic production" (was inc
luded in the inernal portionof the table together
with transactions between the economy bran
ches). 2. "complementary imports"  "other
imports"  represented as a different row in the
primary inputs, a row which includes all imports
in the previous tables.

2. 'Public Services', which were previously prese
nted as final uses, are now presented as separate
branches as part of the economic branches.

3. In this table, the value of inputs presents use
rather than purchase of inputs, as was the case in
previous tables: hence, stock appears as a part of
ifnal uses and not as a row in primary inputs.

SOURCES

The principal sources of inputoutput data are the
figures collected regularly by the Central Bureau of
Statistics and which generally have to undergo proc
essingand adjustment to make them suit theaccepted
inputoutput deifnitions. In addition. special surveys
were conducted to prepare these tables. The folio

wing is a brief summary of the principal sources
which served in the preparation of these tables.
Agriculture. The data are based mainly on agricul

tural statistics of the Central Bureau of Statistics
(production and purchase of inputs by the agricul
ture) which wereadjusted tothesurveyyear( 1977/78
budget year).
Manufacturing. The main source of data was the

Industry and Crafts survey  1977/78 (establishm
ents employing 5 or more employees) which also
contained information on sales offinished goods and
purchasesof inputs.
Electricityand Water. The details on the output of

this branch and on types of inputs were obtained
from the Israel Electric Corporation, from "Mek
orot" and from the Israel Water Commissicn.
Construction. The estimate of production in this

branch was based on data on investment in construe
tion] from the regular quarterly national accounts
estimates. The estimate of relative sharesof various
types of inputs in this branch was obntained through
a special survey by the InputOutput Unit of the
Cental BureauofStatistics from costing statistics of
construction companies and from contractors' bal
ance sheets.
Transport. Output and input estimates were based

on transport company reports and on special surveys
of the Central Bureau ofStatistics.(SurveyofTrucks
 1977).

Trade and Services. Output data and details of
inputs were gathered in a special survey of balance
sheets and profit and losss statementsofcompanies
in these branches and from their income tax ifles 
the "Survey of Trade andServices". In addition, in
certain branches, such as ifnancing, insurance and
tourism, the estimate beneiftted from special surveys
such as "SurveyofTourism 1977", "Insurance in
Israel  1977" etc.

Data on services provided by public bodies and
private nonproift institutions were extracted from
reports of the Accountant General in the Ministry of
Finance, from the National Institutions, local autho
rities and from reports of private nonprofit
institutions.

Imports. Data were provided by the Foreign
Trade, Balance of Payments and Energy Division of
The Central Bureau ofStatistics. In addition, a spe
cial study was made by the InputOutput Unitof the
Bureau to determine the branchesof source and use
and the classificationof imports into groupsof com
petitive and complementary.
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ous servey was conducted) on the one hand and
as a base estimate for the years following 1980.
The private consumption of services of private
nonproift institutions were corrected as of 1972,
following a detailed analysisof financial reports
of institutions that provide educational, cultural
and research services.
In previous estimates, only expenditures of

institutions providing healthservices were estim
a ted by this method, whereasexpendituresof the
other institutions were estimated according to
data which the institutions reported to the
National Insurance.
Defence public consumption. 1. As of 1976, some
items were added to the local expenditure on
defence, after various sources  e.g., the balance
sheet of the Ministry of Defence, the Accountant
General's Statements and the national budget 
had been reexamined. 2. Of the total expendi
ture on defence, the sales of the Ministry of
Defence (incl. exports), were deducted. 3. Data
on imported defence consumption were revised
and adjusted to the defence import data in the
Balance of Payments.
Investment inequipment. \. Estimates of invest
ment in locally produced equipment were rev
ised according to the findings 0/1 revenue by
products in the Industry and Crafts Survey,
1977/78. A new estimate was compiled for 1977,
which served for interpolation of data till 1972
(the lastyear before 1977/78, when such detailed
data were collected) as well as a base estimate for
the years following 1977. 2. Data on investment
in imports of equipment were corrected as of
1972: After the revisionofdefence import data in
the Balance of Payments, imports of military
equipment were revised. Moreover, evaluations
of expenditure on installation of military equip
ment were updated according to a special
survey conducted in 1980 in big enterprises.
Changes in stock. Estimates were revised ace
ording to the findings of the Surveys on Industry
and Crafts in 1979/80 and 1980/81. Previous
estimates were based on data from quarterly
surveys, in which enterprises supply provisional
data on stock. Changes in stock were also recal
culated at constant prices.
Exports and imports of goods and services and
payments to production factors. Beside current
updating for the last year, series were revised
since 1972: 1. The estimateof importsof goods
and services was reduced due to the deduction of
duplicities found in the recordings of military

imports in the Balanceof Payments. 2. Estimates
of exports and imports of goods and services
were revised as of 1964 after the methods of
recording insurance transactions were changed
in the Balance of Payments.
Quarterly estimatesofexpenditure on the G.N.P.

appearregu)ar]yintheMonthlyBulletinofStatistics,
Preliminary annual estimates are usually published
in the No.l issueof the Supplement to that bulletin
and revised estimates in the No. 5 issue. In 1982 and
1983, special details of the public expenditure on
defence and on environmental protection and public
consumption expenditure detailed by branch ^^^^
also published in the Supplements.

INPUTOUTPUT

The tables present data from the InputOutput
tables for the years 1977/78 at current pricesand at
1980/81 prices. The previous tables related to
1975/76 and updated the basic table of 1972/73.
Detailed explanations of the InputOutput tables

for 1968/69, 1972/73 and 1977/78 are given in the
Special Publications Series nos. 471, 584, 599, 623
and 710.

EXPLANATIONS AND DEFINITIONS

The InputOutput tables serve as a matrix which
describes the interdependence among the branches
of the Israeli economy and the transactions between
them and the final uses.
Tables VI/1213 are transaction tables, which

describe at current prices of 1977/78 the transact
ions between the branches of the Israeli economy
and between the branchesand the final uses. In these
tables, each branchof the economy is represented by
a row and a column. The salesof the branch (inclu
ding competitive imports) for various uses (other
branches, consumption etc.) are distributed along
the row, while the correspondingcolumn designates
the purchases of the branch (from other branches
and from imports, paymentofwages, etc.). The table
presents the transactions at producer prices, i.e.,
including subsidies and excluding marketing and
transport costs or taxes.
Classification of branches in the tables corresp

onds to the Standard Industrial ClassificationofAll
Economic Activities 1970.
Direct coefficients at 1980/81 prices in Table

VI/14 were calculated on the base of Table VI/13
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are obtained from questionnaires addressed to the
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 estim
a ted on the basis of financial statements and budget
proposals.
Gross capital formation. The estimate is based

mainly on:
a. data on importsof capital assets, such as machi

nery and equipment;
b. reports on revenue from sales of investment

goods of local production;
c. quarterly estimates on area of beginning and

completionofbuildings;
d. financial data on investment in residential buil

ding carried out by the MinistryofConstruction
and Housing;

e. data obtained from government oiffces, public
institutions and major enterprises on the extent
of their investments;

f. quantitative data and prices of assets in fruit
plantation and afforestation, land reclamation
and drainage.
National expenditure on education and healthare

given in Chapter XXII and XXIV, respectively.

Constantprice estimatesof the expenditure on the
G.N.P. is the sum total of the detailed items of the
expenditure at base year prices, as follows:

For the years 19501959 at 1955 prices
For the years 19601968 at 1964 prices
For the years 19681975 at 1970 prices
For the years19751980 at 1975 prices
For the years 19801982 at 1980 prices
Quantitative annual changes obtained by this

method may differ from the changesobtained on the
base of weighting at precedingorcurrent yearprices.
For the continuous series of the product and its

components at 1980 prices (Table VI/1), estimates
for 1950 1979 were compiled separately for each
main expenditure item (consumption, capital
formation, etc.) and for the G.N.P. according to
the chaining of the annual quantitative changes,
which were obtained at base year prices. Due to this
chaining, the estimatesof each component group of
the product do not sum up to the total expenditure
on the gross national product.

Private consumption estimates at ifxed prices were
obtained either directly, by using data on quantities
and base year prices, or indirecly, by adjustment of
current values by the corresponding pirce index.

For public consumption estimates, quantitative
changes in the expenditure on wages were computed
according to the change in the number of workers;
expenditure on purchases at current prices were
deflated by the respective item of the price index of
industrial production or 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 cou
ntries of import. 1

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 most branches (agriculture, industry, building,

commerce), an estimate of total income accrued is
obtained by deducting the estimate of purchased
inputs from the output estimate . In other branches,
income is measured directly by summing up paym
ents to production factors, i.e., payments of wages
and salary, interest, rent and lease fees and net
proift.
Stock adjustment. The estimates of value added

profit in the various branches were calculated in
some branches in accordance with methodsofstock
evaluation employed by the establishments, thus
including both capital gains or losses caused by
changes in prices. Beginning from this Abstract
these gains and losses are deducted from each
branch separately.
Depreciation adjustment: adjustment for the diff

erence 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 of use of updated data, additional sources,
and after improving measuring methods. The folio
wing are the main revisions:
a. The private consumption estimateofhousingserv

ices, industrial products and business services,
was revised on the base of the findings of the
Family Expenditure Survey of 1979/80. A new
estimate was compiled for 1980 which served for
the interpolation of 1976 data (when the previ
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Netfactor payments to abroad: income of Israeli
residents from investment abroad, such as rent, inte
rest, dividents, and profits fromdirect investment of
enterprises, earnings of residents working abroad
and other income from work and lease abroad, less
the corresponding factor income payments made to
abroad. This does not include interest of the public
sector, the Bank of Israel and reparations from
Germany.
The deifnitions of the imports and exports

components are generally identical with the
deifnitions of the I.M.F.
Since June 1967 the estimates cover: (1) the eccn

omic activity of East Jerusalem and (2) the transact
ions between Israel and Judea, Samaria and the
Gaza Area. The estimation of these activities is very
crude, because of lack of sufifcient data.
Classiifcationofproduct in the nationalaccounts is

based on the Standard Industrial Classiifcation of
1970, with the following differences:
Agriculture. In the National Account, theagricul

tural product is the difference between agricultural
output of goods defined as agricultural produce,
and imputs purchased from other branches. The
classification is by goods and not by establishments
(agircultural farms), whichare classified in the Stan
dard ClassificationofAllEconomicActivities by their
main activity.4
Ownershipofdwellings. The national product inc

ludes 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 inmputed rent due from owner occupied dwell
ings, and rented dwellings whose tenants can obtain
keymoney upon leaving.
Public and community services. This section of the

Standard Classification comprises all public and
community services, both those supplied by general
government and those supplied on a proift basis. In
the classiifcation of the national product, this sec
tion includes only government, local authorities,
national institutions and private nonproift institut
ions. Services such aseducation and health, supplied
on a profit basis, are includedin personalandother
services.
Treatmentofvalueadded tax intheproduct account

at market prices. The product account at market
prices does not include net indirect taxes on imports.

Accordingly, Value Added Tax (deifned as an indi
reel tax) which has been imposed on imports is not
included. The value of uses of resources  private
and general government consumption and investm
ents  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 princ
ipal methods: the "national expenditure" and the
"national income" method. According to the ifrst
method, the national product is obtained by the
addition of the expenditure on consumption and
capital formation, and the total value of finished
goods and services exported, after deduction of the
valueofgoodsand services imported. Bythesecond,
the "national income" is obtainedd as the sum of
factor payments, i.e. salaries and wages and returns
to capital, e.g., proifts, interest paymentsand rents.
Conceptually, the two methods  the "national

income" and the "national expenditure"  should,
after deduction of net indirect taxes and deprecia
tion, yield identical results. In practice, however, the
two estimantes show certain discrepancies, due to
the different statistical series underlying each appr
oach and the different methods used. Thedifference
appears in the summary tables as "errors andommi
ssions" on the side of national income.

National Expenditure

Private consumption expenditure. Food consump
tion is estimated on the basisofdata 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 basisof the Family Expenditure Survey, current
reports on the revenue of industrial branches, stat
ementsof enterprises on local productionofdurable
goods 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 private nonprofit insti

tutions is estimated on the basis of data on wages
and salaries and other current expenditure, which

4 Qibbuzim are not generally considered as a single classification unit, but are divided according to activities, e.g. industry
agriculture, etc.
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CHAPTER VI. NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

DEFINITIONS2

Gross nationalproduct (GNP) at market prices1 is
the net value of goods and services (before deduc
tionof allowances for depreciation on ifxed capital
assets) which were produced by production factors
and supplied by residentsof the country. It is ident
ically equal to the sumofconsumption expenditure
and gross domestic capital formation, private and
public, and net exportsofgoods and services (inclu
ding net subsidies) plus the net factor income rece
ived 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 allowances for depr
eciation on fixed capital assets, attributable to the
factors of production supplied by persons normally
resident in the country. It is identically equal to the
national income.
Nalional income is the sumof the income accruing

to factors of production supplied by persons norm
ally resident in the country before deduction of
direct taxes, When calculating the national income,
a gross estimate was included for the subsidy com
ponent in government loans to the business sector.
Within the product and national income estim

ates, all payments and receiptsof interestofgeneral
government and the private nonprofit institutions
are considered as transfers.'
The product of the business sector includes the

product of all branches, except general government
services, services of private nonproift institutions
and housing services.
Private consumption expenditure is the value of

current expenditure by households and privatenon
proift institutions on goods and services plus the
value of gifts in kind received from the rest of the
world. By deifnition, all purchasesofgoods, irresp
ective of their durability, are entered with theexcep
tion of land and buildings.
General government consumption expenditure

represents the current expenditure on goods and
services of the instituions of the public sector, i.e.

government and local authorities (incl. religious
councils and municipal expenses of moshavim and
qibbuzim) and national institutions (local expendi
tureof the Jewish Agency, the Zionist Organization
and Jewish National Fund). It includes compensa
tionofemployees and net purchasesofgeneral gove
rnment, i.e., purchases from domestic enterprises
and from the rest of the world, after deduction of
current purchases of enterprises and households
from the public sector enterprises. All expenditure
on national defence is treated as consumption exp
enditure, while all expenditure on capital formation
for civilian purposes is included in gross domestic
capital formation.
Gross domesticcapitalformation is the grossvalue

ofassets accruing to the national capital reserve and
includes the expenditure on acquisition of ifxed
assets and physical changes in stocks.
Gross domesticcapital formation inifxed assets is

the value ofpurchases and ownaccountproduction
of ifxed assets (civilian construction and public
works, machinery and equipment and transport
equipment) by enterprises, private nonproift insti
tutions and general government. Immovable ifxed
assets are included onlyif 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 econ
omic activity of the owners. Stocks include raw
materials, work in progress (other than on dwellings
and nonresidential buildings which is included in
ifxed capital formation) and inventoriesof finished
goods held by enterprises and in stores of general
government.

Exportsofgoods andservices. the value (f.o.b.) of
the goods and services sold to the restof the world.
These goodsand services comprise merchandiseand
transportation, insurance and other services; they
do not include factor income from abroad.
Importsofgoodsandservices: include the value of

goods and services purchased from abroad (c.i.f.);
they do not include factor payments to abroad.

Basedon SystemofNational AccountsandSupporting Tables,U.N., Studies in Methods  Series F, No. 2,Rev.2,New York,
1964.

The definition of product at market prices differs from the U.N. definition because it excludes taxes or subsidies on imports
and includes subsidies on exports.
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CHAPTER V. IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS

SOURCES AND DEFINITIONS

See Chapter IV  Migration.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

As of 1974 the age of immigrants is computed
according to the date of birth and of immigration
(day, month and year), and the ageof the immigrant
on the day of his immigration. Until 1973, the age
was computed as thedifference between the yearsof
birth and immigration irrespective of day and
month of birth and immigration.
Table V/l includes "illegal immigrants", immigr

ants and all tourists who remained in the country
during the Mandatory period. Tourists settling were
included according to the year of settling. Data for
1948 1949 are according to continent of birth.

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, and asofApril 1975  alsoof the Immigration
and Absorption Departmentof the Jewish Agency.

The aim is to survey the absorption ofimmigrants
and potential immigrants during their first years in
Israel.

The followup. It was initially planned to interview
immigrants 5 times during their ifrst three years in

Israel and for each interview a special questionnaire
was prepared.
Since the beginning of 1975, the immigrants have

been interviewed only twice: one year and Ihree
years after immigration. Immigrants who arirved
between September 1975 and August 1979 were int
erviewed only the year after immigration.
Regarding immigrants in 1969/70 and immigr

ants from the U.S.S.R. in 1973/74, another stage
was added  they were also surveyed 5 years after
immigration.
The investigation subjects are: (a) the immigrants'

background before immigration, (b) subjects refer
ring to absorption in Israel.

The sample. Thesurvey is conducted currently on
a monthly sampleof about 100 persons aged 1870,
who arrived in Israel in the surveyed month on an
immigrant or potential immigrant visa and who do
not live in qibbuzim or moshavim. As for changes in
the definition of the population and in the sample
over the recent years, see introduction to this cha
pter in the 1980 Abstract. These changes should be
taken into account on comparing data of 1974/75
and onward, with data for previous years. Response
(excluding death and emigration) has been about
80~90^0. In most cases, ;ionresponse derives from
difficulties in locating the immigrant.
Data presented here refer to immigrants whoarr

ived till 1979/80 and present the immigrants' situa
tion after one and three years in Israel and the
process of their absorption in various fields.
On the method of computing the estimates, see

Special Series no. 682 (see list below):
Immigration data are according to Jewish cale

ndar years.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

416 Immigration to Israel 19481972 Part I

489 Immigration to Israel 19481972 Part II
571 Survey on Absorption ofimmigrants Immi

grants Arrived in 1972/73  1974/75  One
year after Immigration

606 Immigrants Arrived in 1972/73  1973/74 
The First Three Years in Israel

637 Immigrants from the United States and
Canada (who arrived between 1969/79 and
1973/74)

652 Immigrants from Latin America, One Year
and Three Years after Immigration (immigr
ated 1969/70  1973/74)

682 Immigrants from U.S.S.R., the First Five
Years in Israel (arrived in 1973/74)

706 Immigration to Israel 1981
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EXPLANATIONS AND METHODS OF
COMPUTATION

Exact computationof the stayof residents abroad
according to the dateof departure and return (day,
month and year), was last compiled in 1974. For
1975 and onward the estimate is based on the distri
bution of residents' stay abroad in 1974.

Tables IV/37 do not include residents of East
Jerusalem departingby the Jordanbridges nor mov
ements of potential immigrants.
Table IV/5 presents data on departing residents

and on those who stayed abroad continuously for
longpeirods. The periodofstay abroad iscomputed
according to whole calendar years, irrespective of
the month of departure and return. One year's stay
abroad means the number of residents who left
during one calendar year and did not return till the
end of the next; two years' stay  those who did not
return till theend ofan additional calendar year, etc.
E.g.: in 1975, 246,600 residents departed, of whom
30,200 did not return till the end of 1976 (those, by
definition, stayed abroad more than one year),
20,300 outof the above said 30,200 didnot return till
the end of 1977 (stayed abroad 2 years and more),
15,600 out of 20,300 did not return till the end of
1978 (stayed abroad 3 years and more). 13,200 out of
15,600 did not return till the end of 1979 (stayed
abroad 4 years and more).
For residents who departed in 1979 1982, an

estimate (forecast) was compiled as to how many of
them would not return within 4 years. This estimate
is based on patterns of numbers of returning resid
ents out of those who departed in previous years.
Table IV/6 supplies data on returning residents

according to period of stay abroad, by whole cale
ndar years irrespective of month of departure or
return. E.g., in 1980, 435,400 residents returned, of
whom 20,700 departed up to 1978 (these are deifned
as having returned after staying abroad one year and
more). 10,600 out of 20,700 departed in 1978 are

defined as returned after a stay abroad of one year,
etc. The twotables IV/5 and IV/6  are derived
from Table IV/3.
Table IV/7 presents data on departing residents

by country of birth and age according to the items
"countryof birth" and "yearof birth" specified in
the 13ז1ז0) they ifll out. It should be noted that this
table include also nonJews, whose majority are
included among Israelborn. The table does not inc
lude residents of East Jerusalem who went to
Jordan, neither nonJewish residentsof Israel, who
went on pilgrimage to Mecca for whom there are no
details on country of birth or age. On the other
hand, the table includes Israelis who departed as
members of ships' crews.
Age of residents and tourists was computed accor

ding to the difference between the yearofbirth and
the year of passing the border, without considering
the month of birth or of passage.

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 were added to the age group 0 14 and
wives were proportionally distributed between the
age groups 15 and over. There were tourists whose
age was unknown; partof them were added to those
aged 0 14 and part were distributed among those
aged 15 and over.
The stay of tourists in Israel was computed exa

ctly according to the date of arrival and departure
)day, month and year).
More details on the sourcesof tourist and resident

movement can be found in the introduction to Spe
cial Series no. 670.

SURVEY ON DEPARTING
RESIDENTS

Data from the Survey of Departing Residents
appeared in Abstract no. 33 1982, p. 132.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

416 Immigration to Israel 19481972 Part I
489 Immigration to Israel 19481972 Part H
670 Tourism 1979, 1980
686 Survey of Tourists and Residents Departing

1979/80
706 Immigration to Israel 1981
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pitted from the marriagc age rales according 10 0ו11

formula:

Zxrx
'+ 0.5

where:
y =age

rx=specific marirage rate at agex  the number of
bridegreoms (or brides) divided by the male (or
female) population of he same age.
By ihis method, the average age at marriage is

obtained after the influenceof the difference in the
age composition between the various population
groups has been removed.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
75 Perinatal and Maternal Mortality in Israel

19501954
174 Cancer Mortality in Israel 19581961
194 Marriages among Jews in Israel 1947 1962

409 Mortality among Adult Jews in Israel 1950
1967

453 Late Fetal Deathsand Infant Mortality 1950
1972

638 Causes of Death 1978

675 Vital Statistics 19781979

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961

PUBLICATIONS
Nos. 26. 32, 36, 39. 40, 42. 43.

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1967

 2 parts

CHAPTER IV. MIGRATION AND TOURISM
SOURCES

Persons entering or leaving the country must pass
through one of the border check posts. The main
border crossing point is the check posts of Ben
Gurion Airport. A questionnaire is filled out by all
persons crossing the border and every day, these
questionnaires are counted at each checkpost, and
these counts are the baseof the report on the number
and variouscategoriesofpersons enteringor leaving
on which the series are based.
The number 0[ those arriving and departing by

sea and air in this chapter differs somewhat from
that in Chapter XVIII  Transport and Communi
cation; see introduction to that chapter.
Data on tourists who changed their status to

immigrants or potential immigrants (see DEF
INITIONS below) are obtained from District Popu
lation Bureaus of the Ministry of the Interior.
Further details on sources and definitions maybe

seen in Immigration to Israel 1981 No. 706 of the
Special Series.

DEFINITIONS

Departing resident: an Israeli citizen permanently
residing in Israel and proceeding abroad for visits on
business, as an emissary or for other purposes; also
including emigrants.

Immigrating citizens: children born to an Israeli
citizen abroad.
Immigrant: a person entering the country to take

up permanent residence under the Law of Return or
under the Law of Entrance.
Potential immigrant: According to the regulations

of the Ministry of the Interior valid since June 1969,
a potential immigrant is defined as "aperson, enti
tied to an immigrant visa oran immigrant certificate
under the Law of Return 1 950 and intends to enter
Israel and to stay there for more than three
months."
Movementof potential immigrants: entrance and

departure of potential immigrants to Israel, after
their ifrst arrival.
Temporary resident: a foreign national entering

Israel for a stay of over six months for purposes of
temporary work, study, etc.
Tourist: a foreign national who is not an immig

rant or a temporary resident; also included are tour
ists on cruise ships.
Tourist who changed his statustopotential immig

rant or immigrant: a person who entered Israel as a
tourist, and during his stay in the country, applied
for, and received, the status of an immigrant or
potential immigrant.

As of 1970, the tables include movement ofresid
ents and tourists related to East Jerusalem, unless
otherwise stated in the note to the table.
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METHODOF COMPUTATION

The calculation of rates since 1969 are based on
!he population including potential immigrants (see
Chapter IV).

Following the 1972 Census, data onthe Christian
population were corrected and, in consequence also
data for the total population and nonJews. This
should be taken into account whenmaking compa
risons of fertility rates of Jews and nonJews with
the rates prior to 1972.

Rales of vital statistics are for 1 ,000 personsof the
average population, unless otherwise stated.
Rates of infant deaths and of stillbirths are per

1,000 livebirths, but till 1979, the infant mortality
rates of the Jewish population were calculated per
1,000 live infants (including infantsof immigrants)
according to a monthly life table.
All rates, averages, etc., which are based on less

than 10 cases in the numerator, were printed in
brackets.
Speciifc birth rates (the number of births for

mothers of a certain age is divided by the average
population of females of that age group); in the age
group up to 19 were computed per 1,000 women
aged 1519 and for women aged 45 and over  per
1 ,000 women aged 4549. The total birth rate isper
1,000 women aged 15 49.

Total fertility represents the average number of
children a woman may bear during 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 ifrst computed according

to the mother's age during the particular year. 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 calculatedfor ifveyearage groups,
the sum of specific rates is multiplied by ifve.

The gross reproduction rate represents theaverage
number of female offspring a woman may bear in
her lifetime (regardless of mortality). It is obtained
by multiplying total fertility by 0.485, as females
constitute on average 48.59cf of the total number of
births.
The net reproduction rate takes into account the

mortality of females up to the age of 49 and is

therefore always stlightly lower than the gross rep
roduction rate.

Tables 111/18 and.III/19 present cumulated rep
roductivity rates of Jewish marriage cohorts. In
these tables, the variable "marriage duration" rel
ates to the period between yearof marriage and the
end of a specified calendar year. Thus, it is necessary
to add half a year to each marriage duration speci
fied in the tables.

Life Tables: The various values in the Life Tables
are calculated from the speciifc mortality rates by
age andsexmx (the numberofdeaths at a certain
age divided by the average populationof that age).
This method is based on the assumption that the
mortality rates for each age and sex group of the
population in a given year will remain constant.

The following values were calculated from the
Life Tables:
Ix=the number of survivors per 1,000 births for

selected ages,
eox=the life expectancy at selected ages, i.e. the

average numberof yearsof life a person may expect
to live at a certain age (x).

Age computation
For deaths, age is calculated according to birth and

decease date (day , month and year), and the age
refers to years completed on the deceased's last bir
thday. For marriages. divorces and mother's age at
birth, age is calculated according to year of birth
only, irrespectiveof day and month. Therefore, for
the computationofage, it is assumed that the date of
birth is the 1st July of the year of birth indicated in
the form. Hence, if the demographic event took
place in the second halfof theyear, the age is equiva
lent to the difference between the year of birth and
the year of the event: if the event took place in the
first halfof the year, the age is equivalent to the said
difference less one.
The average age is:

Zxfx
+ 0.5

where:
x=age
/x=number of cases at age jr.

Since the age relates to the last birthday, i.e. the
full number ofyears reached, halfa year should be
added to the average age.Forexample, the age 0f21
years refers to all thosewho have reached the full age
of 21 but have not yet reached the ageof22 so that
their average age is 21.5.

The standardized average ageofmarriages is com
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CHAPTER III. VITAL STATISTICS
SOURCES

Data on births and deaths are obtained from the
forms "Notification of Live Birth", "Notiifcation of
Death" or "Notiifcation ofStillbirth". The Popula
tion Registration Ordinance 1965 requires that the
person in charge of the institution where the birth
took place, the parents of the child born or the
doctor or midwife if the birth occurred elsewhere,
notify the Ministry of the Interior within 10 days of
the date ofbirth. Notiifcationofdeath must be made
within 48 hours after the death by the person in
charge of the institution in which the death took
place, the physician issuing the death certiifcate or
any person present when there was no doctor. Det
ails on the sources were published in Special Series
no. 675 (see list below).
Until 1962, data on births and deaths, infant dea

ths and stillbirths were recorded according to the
year of registration, and as from 1963 according to
the year of occurrence.
As of 1970, the respective tables include data on

births in East Jerusalem. As of 1973, all data on vital
statistics for the East Jerusalem population have
been included.
Data on births and deaths include cases among

tourists, temporary residents and potential immigr
ants in Israel but not among Israelis abroad.
The number of deaths, their rates and the life

tables in 1967 and 1973, do not include war casual
ties  about 750 in 1967, about 2,450 in 1973, and
about 360 in JuneSeptember 1982. (but they were
considered in TableI1/2 on the sources of increase
of the population).
Prior to 1962, births and deaths among the Bed

ouins in the Negev were not included in Table 111/1.
The vital statistics rates were accordingly computed
until then after deduction of the number of Bed
ouins from the total population. Bedouins in the
Negev are, however, included in the detailed
breakdownof births in all years.
Between 1957 and 1959, in 1975 and in the ifrst

half of 1976 the data on births were obtained by the
processing of a 5096 sample.

CAUSES OF DEATH
The death notification form which, in addition to

demographic data on the deceased, contains a med
ical certiifcate specifying the causeofdeath, is used
as the source of the data on causes of death. The
causesofdeath were classiifed according to the "Int

ernational Mortality List" with theaddition ofa few
diagnoses for comparison. The ninth edition of the
classiifcation was first introduced in 1979. Death
rates for previous years are given only for compar
able groups.
Data on marriages and divorces are based on the

details appearing in marriage and divorce certiifc
ates. Marriage certificates of Jews are iflled out by
the persons authoirzed to perform marriages and
divorce certiifcates by the competent rabbinical
courts.
Marriage and divorce certificates of Moslem and

Druze are submitted by the Sharia Courts, and of
Christian marriages  from the competent ofifcia
ting ministers.

Some of the nonJews marrying in Israel take a
bride/bridegroom from Judea, Samaria and the
Gaza Area. All the couples, which were registered in
Israel, were included in the Israel statistical data.
NonJewish brides from Israel who marriedbridegr
ooms from those areas were not included up to 1976.

DEFINITIONS

Live birth: birth ofa foetus, that afterbeing parted
from the mother shows one of the following signsof
life (whether the umbilical cord has been cut or not,
whether the afterbirth (placenta) is still connectedor
not): respiration, heartbeat, umbilical pulse or obvi
ous movements of voluntary muscles.

S/17/WrfA: birth ofa foetus after a pregnancyof28
weeks at least, that does not show the above signsof
life.
Country of origin. The data on marriages and

divorces by origin are according to father's country
of birth.
Marital status of persons divorcing refers to the

marital status before the last marriage.
Type of locality. Vital statistics data since 1972,

are presented according to type of locality used for
the 1972 census, in order to make possible compar
ison between years on a uniform base.
Yearsof schooling.The group "58 years ofsch

ooling" includes also those who indicated "primary
school"; the group "912 years of schooling" inc
ludes "secondary school"; and the group "13 or
more yearsofschooling" includes"university", etc.
Population groupandreligion: see introduction to

Chapter II  Population.
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ties". Localitiesofexit in these cases were registered,
of course, as "not known".
Asof the endof 1981, changeof address has been

registered according to notiifcation of births, issue
of passport and application for identity card, bes
ides the ususal notification on changeofaddress by
residents. This caused a remarkable increase in the
numberof changes in 1982,and one should be cauti
ous in comparing data with previous years.

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 the
sakeofcontinuityof the seriesand data comparison,
data for 1975 were reprocessed. For the structure,
organization andimplementationofthe surveys, for

the new sampling and weighting method and upda
tingof population estimates  see introduction to
Chapter XII  Labour and Wages.
Ahousehold (exc\. families in qibbuzim) is defined

as a group of persons living in one flat permanently
and preparing their meals in common most days of
the week. A household may include one person or
more and persons who are not relatives. For ihe
purpose of the survey, a qibbuz family includes sin
gles or couples with their unmarried children under
the ageof 18.

Sizeofhousehold is determined by the number of
persons in the household by the above definition.
These estimates do not ii.clude the population in
institutions and Bedouin.

Wage earner: a person belonging to the civilian
labour force, i.e. 'employed person" or
"unemployed".
Household head is the economic household head,

i.e.; the senior male wage earner in the household. In
the absence of a male wage earner , the senior female
wageearner is considered the household head.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
36

53

215

274

591
666
673

Registration of Population (8 XI 1948) _part
A

RegistrationofPopulation (8 XI1948)  Part
B
Development of the Jewish Population in
Israel 1948  1964, Part A
Development of the Jewish Population in
Israel 1948  1964, Part B

The Families in Israel 1975  1977
Projectionof Population in Israel up to 2,000
Population in Localities 30 VI 1979

689 Demographic Characteristics of the Popula
tion in Israel 1979; 1980.

721 Internal Migration of Jews in Israel 1978 _
1980

TECHNICAL SERIES
52* List of Localities, Their Population and Codes

31 XII 1982

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1972

3 The GeographicalStatistical Division of
Urban Localities in Israel.

4 Population and Households for Localities and
Statistical Areas

5 List of Localities 1948; 1961; 1972
6 Demographic Characteristics of the Popula

tion  Part 1 (age, sex and marital status)
8 The Division of the State oflsrael into Natural

Regions for Statistical Purposes
9 Households in Israel  Demographic

Composition
Demographic Characteristics of the Popula
tion  Patr II (Country of Birth, Period of
Immigration, Religion)
Demographic Characteristics of the Popula
tion  PartHI, (Compositionof Population in
Localities and Statistical Areas)
The aged in Israel  Data from Stage B ofthe
Census.

10

11

17

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961 CENSUSOF POPULATION 1967

Nos. 1, 48, 1014, 17, 19, 20, 22, 25, 28, 33, 36
3840, 42, 43.
* Hebrew only.

East Jerusalem  Part I
East Jerusalem  Part II
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locality. The places where such people live do ז0ו1
have the characteristics of a locality (as deifned
above).
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/?eg/ona/counc// relates toa numberof localities.
There are also localities which have no municipal

status.
As far as the regional councils are concerned,

there is a distinction between localities which have a
representative on the counciland those which are
within the municipal boundaries of the council and
are not represented on it, yet are also included in the
number of localities in thecouncil, and their popula
tion is included in the population of that council.
The Jewish localities in Judea, Samaria, Gaza

Area, Sinai and the Golan and as of 1982 the entire
population of the Golan are included in the list of
localities and are divided  their population inc
luded  by type of locality, municipal status and
size of locality.
Districtand subdistrict were defined according to

the official administrative division for the end of
1981. In 1982, the Golan Subdistrict was addedand
included in the Northern District.
Natural region. Within the frame of the official

division into 14 subdistricts, a more detailed sub
division was made into 40 natural regions. Each
natural region is part of one subdistrict or, in some
cases, is identical with a whole subdistrict or
district.
Natural regions are continuous areas, as far as

possible homogeneous in their physical structure,
climate, soil, and in the demographic, economic and
cultural characteristics of their population.

In 1982 the Golan Subdistrict was added and
subdivided into 4 natural regions, which do not
appear in the tables.

LOCATION OF THE POPULATION
)CENTRE OF GRAVITY)1

The centreofgravityofthepopulation is calculated
as follows:

x zf Y=rP> 'I
SP,

Xi and Yi  the coordinates of locality i; Pi  the
population of locality i.

X indicates geographical longitude and Y geogra
phical latitude, both being expressed in kilometres,
as in ofifcial maps.
According to the calculation,thecentreofgravity

of the population is the pointwhose coordinates are
the averages of the coordinates of all residents of
Israel. The centreofgravity is the point from which
all square distances of residence of places of the
residents is minimal.
The location of the centreofgravity was nearTira

in 1950; in 1961 (Census of Population and Hou
sing) within Kefar Sava, in 1972 (Census of Popula
tion and Housing) in Hagor north of Rosh HaAyin
and in 1980 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 residenceofeach resident and the centre of
gravity of the whole population.

d =
zpMxx)2+(yY)2]

£P,

= V07+
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.

INTERNAL MIGRATION

The data on internal migration between and
within localities are taken from processings of the
changes of address reported to the Central Popula
tion Register of the Ministry of the Interior. The
large number of cases, where the locality of exit is
not known, stems form the fact that theaddressesof
many immigrants were not registered on their arr
ival. When they came to report their new address,
they are registered as "migration between locali

1 See (a) An introduction in Geostatistics, based on a course of lectures by Prof. R. Bachi, compiled by J. Yam, Jerusalem,
Academon, 1966? Chapter 3. (b) R. Bachi, Standard Distance Measures and Related Methods for Spatial Analysis,
Philadelphia, paper of Regional Science Association ,Vol. X, Zurich Congress, ■962.
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The age of a person is the numberof whole years
at the estimation date.
Population group: Tables included, as a rule, the

break down of the population according to Jews,
Moslems, Christians, Druze and other.
When such a break down is impossible because of

availability or scarcity of data, population is broken
down by "Jews", "NonJews" and "Thereof: Mos
lems", the last group being presented whenever
data are available.
Countryoforiginofborn abroad  the countryof

birth and of Israel born  father's country ofbirth.
The natural increase is the excess of births over

deaths. TableI 1/2 does not include births which
occurred prior to 1948, and were registered up to
1954.

Migration balance for the dejure population is the
difference between the sumof persons entering and
leaving the country as explained above, except bir
ths and deaths.

The estimate of the population in localities since
the Census of Population and Housing, 1972 are
based on the Census results and on the changes
occuring annually, as reflected in the following
sources:

a. Returnsofspecial questionnaires sent to all loca
lities numbering less than 2,000 inhabitants.

b. The population movement in each locality, as
reflected in the Central Population Register.

GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTION OF THE

POPULATION

Locality is a permanently inhabited place fulf
illing the following three requirements:

a. It is inhabited by 20or 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.

Localities are divided into Jewish and non
Jewish, according to the majority in the popula
tion of the locality. In most localities, there is a
large majority either of Jews or of nonJews.
There are seven mixed urban localities with a

large majority of Jews, but with a considerable
number ofnonJews: Jerusalem, Tel AvivYafo,
Haifa, Akko, Ramla, Lod, and Ma'alot
Tarshiha. These localities were included among
both Jewish and nonJewish localities, but in the
total localities they were included only once.

Jewish localities are dividedaccording to the date
of settling: veteran  before the establishment
of the State (15V1948)or/!eiv  after that date.

Typeof locality:
Urban localities include:
a. all localities whose population numbers 10,000

inhabitants and over or localities granted the
status of town;

b. Jewish localities with a population of 2,000 
10,000 of whom less than halfof the employed
persons work in agriculture (at present all locali
ties of this size are urban);

c.NonJewish localities with a population of
5,00010,000 of whom less than half of the
employed persons work in agriculture;

d. 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 up to 2,000 (even

if not agricultural). Exceptions to this rule are
such localities as are included in the conurbat
ions ofTel Aviv and Haifa, except qibbuzim and
moshavim.

b. Localities with a population of 2,00010,000
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 is a rural locality, organized as a coopera

tive, where the purchase of agricultural equipment
and the marketing of produce are collective, but
consumption and most of the production are
private;
collective moshav is a rural locality, where in addi

tion to the cooperative characteristics of the
moshav, the production is collectiveand onlyconsu
mption is private;
qibbuz is a rural locality where both production

and consumption are collective;
Bedouin tribes: the Bedouin population in the

Negev and the Galilee;
institutions etc. are institutions which have the

characteristics of a locality and are not included in
the administrative boundaries of another locality;
living outside localities: population dispersed in

small groups living outside the boundaries of any
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CHAPTER II. POPULATION

NATIONAL POPULATION
ESTIMATES

DEFINITIONS AND SOURCES
Basis of the population estimates. The estimates

until the Censusof 22 V 1961 relate tothedefacto
population and are based on the Registration of
Population of g XI 1948, and from the 1961 Census
on, the estimates relate to the </eyu/e population. As
of 196.7, the population includes East Jerusalem,
and as o( 1969, potential immigrants. Since 1972
data are based on final resultsof the 1972 Census. In
1982, the nonJewish populationof the Golan Sub
district was added. All estimates include, besides the
permanent population as defined above, also tern
porary residents and tourists staying in the country
at the time of the Census for more than one year.
As regards the Jewish population, the results of

the 1961 Census were very close to the currentestim
ates. The 1972 results were adjusted to the current
estimates. As for nonJews, results of the 1961 Cen
sus exceeded current estimates by about 4,000 (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 I960 and the beginning of 1961, and end
1971 and the beginning of 1972.
De jure population includes residents and poten

tial immigrants living permanently in the country
and permanent residents absent from the country
for less than one year at the time of the estimate.
Defacto population includes the permanent resid

ents and potential immigrants, tourists and tempo
rary residents present in the country at the date 0(
the estimate, but not residents and potential immigr
ants abroad at that date.
The components of change in the dejure popula

tion are as follows:
Additions: births, immigrants, potential immigr

ants and tourists, who changed their status to immi
grants or potential immigrants;personsenteringfor
reunionof families, returning potential immigrants,
permanent residents who returned after staying
abroad more than twelve months and immigrating
citizens (see introduction to Chapter III).
Detractions: deaths and residents staying abroad

more than twelve months, potential immigrants

who went abroad and residents who did not return
from Jordan.
The componentsofchange in thedefactopopula

lion are as follows:
Additions: births, immigrants, potential immigr

ants, returning residents, arriving tourists and tenr
porary residents.
Detractions: deaths, departing residents, potential

immigrants, touirsts and temporary residents who
went abroad.
Estimates of age distribution, when presented in

conjunction with other characteristics, are made
once a year.

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, after moving up all ages
by one year. To this base, the births, and immigrants
by age, of the year estimated, 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.

PROJECTION OF POPULATION

The projections are based on the population of
end 1980 and the expected developments till 2000.
The two projections published here (which were
selected from those compiled)differ from each other
in the hypothesis of the level of the migration
balance of the Jewish population (+5,000 in the
eighties and nil in nineties, and + 15,000 in the
eighties and +5,000 in the nineties). The migration
balance of minorities is always assumed to be nil.
As for total fertility of Jewish and Christian

women, a decrease from 2.7 to 2.4 in fertility was
assumed till 1990 and stability from 1990 till 2000.
For Moslem and Druze women, a decrease in ferti
lity from 6.5 to 4.0 was assumed in 2000.
The level of mortality was determined as theave

rage rate for 1976 1979 and unchanged till 2000,
except infant mortality, the level of which for the
projected period is assumed to be 10 per 1 ,000 inf
ants for Jews and 13 per 1 ,OOOinfants for NonJews.

For hypotheses of other projections, cf. special
series no. 666.
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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 and to the internati
onal border with Egypt, including East Jerusalem
and the Golan. Data are also given on the land area
of natural regions in each subdistrict, as well as the
surface area of lakes.
Data of the area of Jerusalem were supplied by

the Ministry of the Interior, and all other data on
area by the Survey Department.

CLIMATE

The climate in the Land of Israel is in most areas
Mediterranean climate, which is a branch of the
subtropical one. Its main characteristic is that it
consists of two well deifned seasons: hot and dry
summers and cool and rainy winters. In Israel, the
rain season begins generally in October and ends in
May. Therefore, precipitation data are presented for
rain years, i.e., SeptemberAugust, and not for cale
ndar years, as beforehand. Temperature and relative
humidity are presented, as before, for calendar
years. In order to connect precipitation and tempe
rature data, both have been presented in Table 1/2
according to rain year.

The data on climate were obtained from the Mete
orological Service.

GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF
METEOROLOGICAL STATIONS

COASTAL REGION

Nahariyya, Met. Station 35o06'E; 33o01'N; 5m.
Gan Shomron 35o00E; 32O27N; 50m.
Tel Aviv, Sde Dov 34O47'E; 32o06'N; 4m.
Ben Gurion Airport 34O54'E; 32'WN; 50m.
Bet Dagan Met. Station 34O49'E; 32o00N; 30m.

HILL REGION
AND INLAND VALLEYS

Har Kenaan 35o30'E; 32O58N; 934 m.
Ramat David, Aerodrome 35O1 1 'E; 32o40'N; 50m.
HefziBah, Gilboa 35O26'E;32o3rN;80m.
Jerusalem, Airport 35O13'E; 31O52'N; 757m.
Bet Jimal 34O59'E; 31O43'N; 360m.
Beer Sheva 34O48E; 31O15N; 280m.

JORDAN RIFT AND ARA VA

Kefar Blum 35O36'E; 33"1ON; 75m.
Deganya Alef 35O34E; 32O43N;  200m.
Tirat Zevi 35O32'E; 32O25'N;  220m.
Elat 34"57E; 29O33'N; 12m.

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 List of Localities 1948; 1961; 1972

8 The Division of the State of Israel into Natural
Regions for Statistical Purposes

TECHNICAL SERIES

52 List of Localities, Their Population and Codes
31 XII 1982
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J. TECHNICAL SERIES
In this series, methodological publications arepublished, containing descriptions of
survey methods, classificationsofeconomic branches (no. 46), occupations (no. 38),
Analysis of Seasonality and Trends (no. 39) and lists of localities, etc. So far, 52
publications have appeared.

Publications sponsored by the Public Advisory Committee for Statistics:
PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA: ifve volumes have
appeared, for publications which appeared in the years 1965 1973.

INDEX TO PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA WHICH
APPEARED IN 19651973.

Other publications:
These are publications which do not belong to anyof the above mentioned series,
but are quoted in the Abstract's chapters, according to subject.

)14(



PUBLICATIONS OF THE BUREAU

Detailed lists of publications (except periodicals), appeared at the end of the
introductions to the chapters of Abstract no. 26 1975, according to subject.

An updated list of selected publications appears in each publication of the Bureau.

The Publications of the Bureau appear in the following series:

A. STATISTICAL ABSTRACT OF ISRAEL  appears annually.

B. SOCIETY IN ISRAEL  Statistical Highlights.

C. MONTHL YBULLETINS AND QUARTERLIES
 Monthly BulletinofStatistics  containing current data. In the SUPPLEMENT

to the Bulletin, results 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.
 Judea, Samaria and Gaza Area Statistics.
 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 SERIES
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 730 publications have appeared in this series.

E. CENSUS OF POPULATIONAND HOUSING 196 1 42 volumes have
appeared.

F. CENSUS OF POPULATION AND BOUSING (IN THE ADMINISTERED
TERRITORIES ANDINEAST JERUSALEM)19677 volumes have appeared.

G. CENSUSOF POPULATIONAND HOUSING 1972  17 volumes have appeared.

H. CENSUSOF INDUSTRY AND CRAFTS 196513 volumes have appeared.

I. CENSUSOFAGRICULTURE 1970/717 volumes have appeared.
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PREFACE

The thirtyfourth Statistical Abstract, like all previous Abstracts, is intended to provide basic
quantitative data on the population, the economy andthe societyof Israel  for the useof policy
makers, planners, researchers and for the general public in Israel and abroad.

The Abstract presents current series, generally updated for the endof 1982, as well as an historic
summary for the period as from 1950, which provide information about the majordevelopments in
most fields concerning the StateofIsrael.

Results from special statistical activities during the lastyearare also presented, suchas data from
the Agricultural Census, of 1980/81. In the macroeconomic ifeld, new inputoutput tables for
1977/78 are presented at an aggregationof 43 branches with coefifcients at 1980/81 prices.

This Abstract presents also data on public consumption by destination and on environmental
protection. In the monetary field, new data are presented on financial assets of the public.

Data are also given on the breakdownofimports to Israelinto competitive and complementary
imports . Information is also supplied on rain accordingto rain years (September August) and not
only according to calendar years.

Data from the Census of Population and Housing,which was conducted in 1983,willbe presented
in the next Statistical Abstract.

The material for the Abstract waspreparedinthedivisions andsectionsofthe Bureau, wereuse was
also madeofadditional material provided by Government ofifces and institutions.

This year, as in the past, Mr. Isaac Osipov was in charge of the subject editing. The editing and
publishingofthe AbstractwascarriedoutbythestaffofthePublicationsSectionofthe Bureau.under
the supervision of Mr. Menahem Saraf. The Abstract was typesetand printed at the Hed Press Ltd.,
Jerusalem.

To all those who participated in the preparation of the Abstract, the Central Bureau ofStatistics
conveys its appreciation and gratitude.

Prof. Moshe Sicron
Government Statistician

Jerusalem, 1983
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